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บทนํา
บทสรุปผูบริหาร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีพันธกิจหลักในดาน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self
Assessment Report: SAR) เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก

คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้
และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ (ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) ตัวบงชี้ท่ี  16.1, 16.2, 17,
18.1, 18.2 (รายงานขอมูล แตไมนําคะแนนมาพิจารณา) และไมประเมินตัวบงชี้ท่ี 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  เรื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก) ท้ังนี้คณะได
ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. รวมท้ังหมด จํานวน 37 ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานตามเกณฑมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 37 ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2555 ดังนี้
 ผลการประเมินตามกลุมตัวบงช้ี*

กลุมของตัวบงชี้

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ (เต็ม 5)
กรรมการ ประเมินตนเอง

2554 2555 2555

คะแนน ระดับ
คุณภาพ คะแนน ระดับ

คุณภาพ คะแนน ระดับ
คุณภาพ

ตัวบงช้ีของ มก. 23+1 ตัวบงช้ี 4.21 ดี 4.15 ดี 4.48 ดี
ตัวบงช้ีของ สกอ. 23 ตัวบงช้ี 4.17 ดี 4.11 ดี 4.46 ดี
ตัวบงช้ีของ สมศ. 13 ตัวบงช้ี 3.75 ดี 3.45 ดี 3.57 ดี
รวม สกอ. + สมศ. 36 ตัวบงชี้ 4.02 ดี 3.87 ดี 3.77 ดี
รวมท้ังหมด 37 ตัวบงชี้ 4.04 ดี 3.90 ดี 4.08 ดี

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใชผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว ใหปรับใช
ผลจากคณะกรรมการ

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (คะแนนเต็ม 5)

องคประกอบคุณภาพ
1. สกอ.+มก.
(24 ตัวบงชี้)

2. สกอ.
(23 ตัวบงชี้)

3. สมศ.
(14 ตัวบงชี้)

4. รวม (1+3)
(38 ตัวบงชี้)

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต

- - 4.27 4.27 3.57 3.57 4.04 4.04

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบที่ 4 การวจิัย - - 4.12 4.12 1.77 1.67 2.94 2.89
องคประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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องคประกอบคุณภาพ
1. สกอ.+มก.
(24 ตัวบงชี้)

2. สกอ.
(23 ตัวบงชี้)

3. สมศ.
(14 ตัวบงชี้)

4. รวม (1+3)
(38 ตัวบงชี้)

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ
องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไก
การทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- - 5.00 4.00 4.50 4.00 4.67 4.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ

- - 4.50 3.00 3.40 3.40 4.28 3.08

องคประกอบที่ 8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 4.46 4.11 4.25 4.05

คะแนนภาพรวม 4.48 4.15 4.46 4.11 3.57 3.45 4.08 3.90
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้* สรุปผลไดดังนี้
1. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดมีาก (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 17 ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
สกอ.
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ขอ 5.00
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 7 ขอ 5.00
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 7 ขอ 5.00
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ขอ 5.00
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ
6 ขอ 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหนิสิต

5 ขอ 5.00

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร

7 ขอ 5.00

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ขอ 5.00
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสรางสรรค 7 ขอ 5.00
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรค
6 ขอ 5.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 ขอ 5.00
5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 ขอ 5.00
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุก

ระดับของคณะ
7 ขอ 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ 5.00
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ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
สมศ.

8 ผลการนาํความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย

รอยละ 100 5.00

9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก

5 ขอ 5.00

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 ขอ 5.00

2. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 8 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

สกอ.
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 4 ขอ 4.00
2.2 อาจารยประจาํที่มีวฒุิปริญญาเอก รอยละ 45.82 3.82
6.1 ระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4.00
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ขอ 4.00

สมศ.
1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป
รอยละ 86.62 4.33

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

4.06 4.06

5 งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 57 5.00 4.29
รอยละ 7.1 3.57

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.11 4.11

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใชผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว ใหปรับใช
ผลจากคณะกรรมการ

3. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 5 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

สกอ.
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4 ขอ 3.00

สมศ.
3 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
รอยละ 14.47 2.89

10 การสงเสริมและสนับสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม 3 ขอ 3.00
14 การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 3.59 2.99
13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบนั 3.40 3.40
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4. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 2 ตัวบงชี้
ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

สกอ.
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจาํและนักวิจัยประจํา
95,825.07 บาท/คน 2.66 2.36
30,960.73 บาท/คน 2.06

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 2 ขอ 2.00

5. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 4
ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

สกอ.
2.3 อาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 8.07 1.34
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 0 ขอ 0.00

สมศ.
6 งานวิจยัที่นาํไปใชประโยชน รอยละ 1.73 0.43
7 ผลงานวชิาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 1.15 0.29

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใชผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว ใหปรับใช
ผลจากคณะกรรมการ

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีจุดแข็ง และจุดท่ี
ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้

 จุดแข็ง
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ

1. มีการจัดโครงการแลกปลี่ยนเรียนรู เรื่องแผน ทําให
บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนมากข้ึน

1. คณะมีสาขาวิชาท่ีหลากหลาย มีความเขมแข็งและมี
หลักสูตรท่ีตรงตามความตองการของผูเรียน

2. มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา ทําใหมีจํานวนนิสิต
สนใจมาเรียนจํานวนมาก

2. ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนการใหทุนวิจัย
ของนิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคลากร

3. มีหนวยงานและผูรับผิดชอบกํากับดูแลงานดานการ
วิจัยท่ีชัดเจน

3. มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีตอเนื่อง และมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ัง
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เพ่ือนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา

4. มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสงเสริมการวิจัยแก
บุคลากรและนิสิตเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง

4. มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน

5. อาจารยกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรจํานวนมาก
6. มีหนวยงานและผูรับผิดชอบกํากับดูแลงานดานการ
บริการวิชาการแกสังคม
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 จุดแข็ง
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ

7. มีโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายท้ังในสวนของนิสิตและบุคลากร ท้ังท่ีสายวิชา/
คณะจัดเองและรวมกับวิทยาเขต
8. คณะฯ มีแหลงเงินงบประมาณสนับสนุนจากเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา และแหลงเงินท่ีไดรับสนับสนุนจาก
โครงการภาคพิเศษ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเนื่องจาก
เปนหนวยงานท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปดานภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
วิทยาศาสตร
9. มีการแสวงหางบประมาณจากแหลงอ่ืน โดยจัดทํา
โครงการเงินกูจาก สอ.มก. เพ่ือพัฒนากายภาพ เชน การ
ปรับปรุงอาคาร การกอสรางอาคารการเรียนการสอน
เพ่ิมเติม และมีศักยภาพในการชําระหนี้คืนภายใน 15 ป
10. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
 จุดท่ีควรพัฒนา

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ
1. อาจารยมีภาระงานสอนมาก ทําใหไมมีเวลาทําผลงานท่ี
จะเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ

1. บุคลากรบางสวนยังขาดความเขาใจและใสใจใน
ระบบประกันคุณภาพท่ีจะนํามาชวยในการพัฒนา
องคกร เชน ขาดการประสานขอมูลของแตละสาขาใน
การรวบรวบโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําป

2. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยมีนอย จึง
ทําใหผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพรมีจํานวนนอย เนื่องจากไมไดมี
ขอกําหนดใหนิสิตท่ีทําศึกษาคนควาอิสระแทนวิทยานิพนธ
ตองตีพิมพเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระ

2. อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางดาน
ศิลปศาสตรมีนอย (รอยละ 16.33)

3. อาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารยผูสอน ยังมีความเขาใจ แนวทางการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ไมถูกตองตรงกัน จึง
ทําใหยากตอการบริหารจัดการ

3. อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรอง
ศาสตราจารยข้ึนไปมีนอย (รอยละ 8.07)

4. ยังไมมีการติดตามและประเมินผลการสงเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

4. อาจารยในบางสาขาวิชามีภาระงานสอนและภาระ
งานอ่ืนๆ คอนขางมากทําใหไมมีเวลาในการผลติ
ผลงานวิจัย
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 จุดท่ีควรพัฒนา
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ

5. ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนมีจํานวนนอยมาก 5. จํานวนเงินวิจัยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
6. ไมมีระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการดําเนินงานบริการ
วิชาการในภาพรวมของคณะเทาท่ีควร ผลงานท่ีเกิดข้ึนสวน
ใหญเปนโครงการ/กิจกรรมของสายวิชา

6. ขาดการประสานขอมูลของแตละสาขาวิชาในการ
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ดานการบริการวิชาการแกสังคม ใหเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจน โดยระบุผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
งบประมาณของแตละโครงการ/กิจกรรม

7. โครงการท่ีมีผลกระทบตอสังคมท่ีชัดเจนยังมีนอย 7. การประเมินผลสําเร็จยังไมครบทุกโครงการ/
กิจกรรม

8. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของ
คณะ ยังมีขอมูลไมครบถวนสมบูรณ สวนใหญใชระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

8. ไมมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

9. โครงสรางองคกรยังไมชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา

9. ความเขาใจเก่ียวกับแผนและกระบวนการจัดการ
อยางครบวงจรยังมีความคลาดเคลื่อน ไมครอบคลุม
โดยเฉพาะในดานแผนกระบวนการจัดการความรู

10. แผนกลยุทธทางการเงิน ยังไมมีการวิเคราะห โดยใช
วิธีการ SWOT Analysis

10. ไมพบแผนระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองกับแผนกล
ยุทธ

11. ปจจัยเสี่ยงทางดานการเมือง สังคม และอ่ืน ๆ มีผลตอ
รายรับของหนวยงาน การจัดสรรงบประมาณประจําป เชน
การปรับคาจางพนักงาน แนวโนมการเกิดของประชากร
ลดลง การเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558

11. ไมมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของคณะ

12. การวิเคราะหตนทุนคาใชจายดานการเรียนการสอน ยัง
ดําเนินการไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน

12. บุคลากรยังขาดความเขาใจและใสใจในระบบ
ประกันคุณภาพ ท่ีจะนํามาชวยในการพัฒนาองคกร

13. ผูบริหารและบุคลากรบางสวนยังไมเขาใจและเห็น
ความสําคัญของการประกันคุณภาพ ไมเขารวมโครงการ/
กิจกรรม และไมตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเอง
 แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแกไขจุดท่ีควรพัฒนา

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ
1. ผูบริหารฝายตาง ๆ ควรจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยมี
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะผลักดันใหผลการดําเนินงานใน
ภาระกิจท่ีตนเองรับผิดชอบสามารถบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการไดมากข้ึน

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ใหเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ.

2. ควรมีระบบและกลไกท่ีเอ้ือใหอาจารยท่ีประสงคจะขอ
ตําแหนงทางวิชาการไดมีโอกาสมากข้ึน เชน ลดภาระงาน
สอนใหนอยลง เปนตน

2. เพ่ิงการสงเสริมใหบุคลากรขอตําแหนงทางวิชาการ
และควรวิเคราะหภาระงานสอนของอาจารยให
เหมาะสม
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 แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแกไขจุดท่ีควรพัฒนา
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ

3. ควรเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเลือกทําการศึกษาคนควาอิสระตองตีพิมพ
เผยแพรผลงานเชนเดียวกับนิสิตท่ีทําวิทยานิพนธ

3. ควรวิเคราะหภาระงานสอนของอาจารยใหเหมาะสม
เพ่ือใหอาจารยสามารถผลิตผลงานวิจัยเพ่ือขอตําแหนง
ทางวิชาการ

4. ควรสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพใน
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต กับผูเก่ียวของทุกระดับ
และกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน เ พ่ือให ทุก
หลักสูตร/รายวิชามีผลการดํ า เนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน

4. กระตุนใหอาจารยขอทุนวิจัยจากภายใน (สวพ.) และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน

5. ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย ควรพัฒนาระบบ
กลไกในการติดตามและประเมินผลการสงเสริมการวิจัย
ในดานตาง ๆ เพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการ
สนับสนุนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ สามารถผลักดันให
มีผลการดําเนินงานดานการวิจัยสูงข้ึนได

5. สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายกับหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือหากรอบแนวทางในการสรางงานวิจัยให
มากข้ึน

6. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนใหมากข้ึน เชน มีแนวปฏิบัติ มีเจาหนาท่ีอํานวย
ความสะดวก เปนตน

6. ควรมอบหมายผูประสานงาน เพ่ือรวบรวมขอมูลของ
แตละหนวยงาน เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปดาน
การบริการทางวิชาการแกสังคม ใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน

7. ควรดําเนินการใหทุกคนมีความเขาใจรวมกันวา การ
จัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมตองมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และตองมี
โครงการท่ีมีผลกระทบตอสังคม/ชุมชน รวมท้ังมีระบบ
และกลไกท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดํานินงาน
รวมกัน เพ่ือจะไดผลการดําเนินงานท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการไดชัดเจนและไมเพ่ิมภาระแกสายวิชา

7. ควรประเมินผลสําเร็จใหครบทุกโครงการ/กิจกรรม

8. ควรมีกลุมท่ีรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการท่ีมี
ประโยชนหรือมีผลกระทบตอชุมชนท่ีชัดเจนและตอเนื่อง

8. ทําความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู โดยเฉพาะในดานองคประกอบของการจัดการ
ความรูใหครบวงจร เชน การระบุความรู การคัดเลือก
ความรู การรวบรวมองคความรู การจัดเก็บความรู การ
เขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร รวมท้ังการสรางบรรยากาศการเรียนรู
ภายในองคกร

9. ควรมีการสงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนท่ี
ชัดเจนใหมากข้ึน

9. ควรจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีกําหนดรายละเอียด
เชน วัตถุประสงค ความสอดคลองของแตละระบบ
ความสัมพันธระหวางระบบ ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตองการใชในแตละระบบงบประมาณ การประเมินความ
คุมคาและการจัดลําดับความสําคัญของระบบ
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10. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉาะในสวนท่ีไมมีในระบบของ
มหาวิทยาลัย

10. ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระดับคณะใน
ระยะยาว และใหมีการนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะห
คาใชจาย และสถานะทางการเงิน เพ่ือเปนประโยชนใน
การวางแผนกลยุทธท่ีสมบูรณทางการเงินตอไป

11. ควรมีการประชุมบุคลากร อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น ใหไดขอสรุปท่ีชัดเจนรวมกัน

11. ควรมีมาตรการใหบุคลากรไดตระหนักถึง
ความสําคัญและดําเนินการตามแนวทาง ตามระบบการ
ประกัยคุณภาพ

12. คณะฯ ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรทางการเงิน ท่ีมี
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ตาม
ใชวิธีการ SWOT Analysis โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบในระดับคณะฯ และหนวยงานยอย ควบคูกับ
แผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และจัดทํา
แผนดําเนินงานเปนรายปใหครอบคลุมอยางนอย 4 พันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ

12. ผูบริหารของคณะควรใหความสําคัญในการติดตาม
ผลการดําเนินงานท้ัง 4 พันธกิจ  เพ่ือนํามาทบทวน
ปรับปรุง

13. ควรพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานการ
บริหารบุคคล ดานอัตราบุคลากร การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชุมอาเซียน เพ่ือมิใหมีผลตอการเงิน
งบประมาณ

13. ควรปรับปรุงแผน เชน แผนบริการวิชาการ แผนการ
จัดการความรู แผนระบบสารสนเทศ แผนระบบบริหาร
ความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธการเงิน
เพ่ือใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการของคณะ รวมท้ังแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน

14. ควรวิเคราะหตนทุนคาใชจายในดานการเรียนการ
สอน ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ และดานบริหาร
ท่ัวไป

14. ควรเขียน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยนํา
ผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลอง
ตามเกณฑ ท่ีกําหนด เนื่องจากคณะมีผลการดําเนินงาน
ครบถวน แตขาดผูรวบรวม สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามตัวบงชี้ รวมท้ังควรมีการสอบ
ทานความถูกตองของขอมูลในเลม รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของคณะ

15. ควรจัดกลุมหนวยงานภายในท่ีเปนระบบชัดเจน เชน
หนวยท่ีพ่ึงพาตนเองไดดี-ดีมาก หนวยท่ีพ่ึงพาตนเองได
พอใช และหนวยท่ีไมสามารถพ่ึงพาตนเองได และจัดกลุม
หนวยท่ีมีลักษณะเปนศูนยตนทุน และหนวยท่ีเปนศูนย
กําไร เพ่ือสามารถบริหารงบประมาณ

15. เรงใหทุกหลักสูตรมีการดําเนินการใหเปนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

16. ผูบริหารสูงสุดควรมีมาตรการทีทําใหผูบริหารและ
บุคลากรเห็นความสําคัญและมีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพใหเปนงานประจําในสวนท่ีตน
เก่ียวของ

16. กระตุนใหอาจารยและนักวิจัยตีพิมพผลงานวิจัยและ
วิชาการรวมท้ังการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหเพ่ิมข้ึน
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17.  ควรมีการกํา กับดูแลใหผู บริหาร ท่ีรับผิดชอบ
องคประกอบ/ตัวบงชี้  นําผลการประเมินคุณภาพมา
ปรับปรุงการทํางาน เ พ่ือให เ กิดการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

17. ผูบริหารท่ีรับผิดชอบควรกําหนดการประชุมของ
คณะทํางานทุกพันธกิจ เพ่ือเปนชองทางในการรวบรวม
ขอมูลโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ในระดับคณะใหเปนรูปธรรม
18. ควรมีระบบและกลไก เพ่ือสนับสนุนใหเกิดแรง
บันดาลใจ ความใสใจ ความกระตือรือรน ในการพัฒนา
งานในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
19. ควรปรับปรุงระบบสนับสนุนการเรียนรู หองเรียน
หองปฏิบัติการ ระบบไฟฟา ระบบอินเตอรเน็ต และสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ
ของนิสิตและบุคลากร
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บทที่ 1
ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ

1.1 ประวัติความเปนมา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดตั้งข้ึนจากดําริของศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ซึ่งดํารง

ตําแหนงรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสนในขณะนั้น ( 1 สิงหาคม 2529 ถึง 7 มิถุนายน 2533) เพ่ือแกไข
ปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งเดิมตองขอความอนุเคราะหจากคณะตางๆ
ท่ีวิทยาเขตบางเขน ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะ
บริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรจัดเปนคณะลําดับท่ี 14 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนการ
แบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2536
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 110  ตอนท่ี 121 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2536 โดยมีการแบงสวนราชการ
เปนสํานักงานเลขานุการ ไมมีการแบงสวนราชการเปนภาควิชา ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คณะฯ จึงเสนอมหาวิทยาลัย ขออนุมัติแบงสวนราชการภายในดานวิชาการเปน
สายวิชา โดยมีฐานะเทียบเทาภาควิชา ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ครั้งท่ี 4/2540 เม่ือวันท่ี 25
เมษายน 2540 มีมติเห็นชอบใหแบงโครงสรางการบริหารงานวิชาการภายในเปน 3 สายวิชา ไดแก สายวิชา
วิทยาศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร นอกจากนี้ คณะฯ ไดดําเนินการ
ขออนุมัติจัดตั้งศูนยภายในคณะและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2543 เม่ือ
วันท่ี 18 กันยายน 2543 ใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (กําแพงแสน)

เม่ือไดรับอนุมัติจัดตั้งศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (กําแพงแสน) คณะฯ ไดมีการดําเนินการ
สรรหาและแตงตั้งหัวหนาศูนย โดยมีการดําเนินงานระยะหนึ่ง ตําแหนงหัวหนาศูนยไดสิ้นสุดวาระพรอมคณบดี (ผศ.
แสงสุรีย  สินธุวณิก) เม่ือ พ.ศ. 2545  ตอมาในชวงของผูบริหาร ป พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งมี รศ.ดร.คณพล  จุฑามณี
ดํารงตําแหนงคณบดี พิจารณาเห็นวาศูนยดังกลาวยังขาดความพรอมท้ังดานสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ และบุคลากร
เนื่องจากคณาจารยประจําท่ีมีอยูมีภาระงานมาก ตองใหบริการการสอนวิชาพ้ืนฐานใหกับคณะอ่ืน  การผลิตบัณฑิต
ในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตลอดจนงานวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนั้น
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คราวประชุมครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2548
จึงมีมติใหชะลอการดําเนินงานของศูนยไปกอนจนกวาจะมีความพรอมและศักยภาพในการดําเนินงาน

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรปจจุบัน (ผศ.ดร.ชานันก  สุดสุข) มีนโยบายดานการปรับ
โครงสรางหนวยงาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (กําแพงแสน) โดยมี
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนประธาน เพ่ือใหศูนยมีการดําเนินงาน มีกิจกรรมท่ีสามารถสรางเครือขาย
ความเขมแข็งดานการวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ดังนั้นคณะกรรมการประจําคณะฯ คราว
ประชุมครั้งท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2550 จึงมีมติเห็นชอบใหนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับโครงสรางการ
ดําเนินงานใหสอดคลองตามนโยบายของคณะ โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน
กําแพงแสน  เปนศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะซึ่งมีท้ังดาน
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การวิจัยและการบริการวิชาการดานตาง ๆ โดยไมเนนเฉพาะดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2551 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติให
เปลี่ยนชื่อจากศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน กําแพงแสน เปนศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยแบงสวนราชการออกเปน 3 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

นอกจากนี้เพ่ือใหการบริหารจัดการดานวิชาการ มีความคลองตัวมากข้ึน และเปนไปตามนโยบายของ
คณบดี ในการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะกรรมการประจําคณะฯ จึงเห็นชอบใหปรับโครงสรางการแบง
สวนราชการภายในคณะฯ เปนดังนี้

1. สายวิชาวิทยาศาสตร
2. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร
3. สายวิชาศิลปศาสตร
4. สํานักงานเลขานุการ
5. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
6. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร
7. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
8. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
9. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา
10. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส
11. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร
12. โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.)

หนวยงานลําดับท่ี 6-11 อยูระหวางขออนุมัติจัดตั้ง แตหนวยงานลําดับท่ี 12 ชะลอการขออนุมัติจัดตั้ง

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ปรัชญา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีความมุงม่ันในการผลิตบัณฑิตท่ีตระหนักในความสําคัญของ
ความรูพ้ืนฐาน มีทักษะและรูจักใชหลักวิชาในการทํางานและการแกไขปญหา มีคุณธรรมในการดํารงชีพและมี
จิตสํานึกในการจรรโลงสังคม

ปณิธาน
สรางบัณฑิตใหมีปญญา คุณธรรม และความสุข

วิสัยทัศน
บูรณาการวิชาการ และสรางงานวิจัยในระดับสากล

พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีบูรณาการระหวางสาขาวิชา
2. สรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
4. พัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
5. สรางและพัฒนาเครือขายทางวิชาการและการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
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วัตถุประสงค

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิชาชีพชั้นสูงทางดานศิลปศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีใหแกนิสิตท้ังภายในและภายนอกคณะ โดยมุงเนนคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาการ

2. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของบุคลากร ใหเหมาะสมกับหนาท่ี
3. เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการเชิงรุก ท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว
4. บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม
5. ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพทางดานศิลปศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือแกไขปญหา

และพัฒนาสังคม
6. บริการวิชาการดานศิลปศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแกสังคม
7. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถ่ินและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.3 เอกลักษณของคณะ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มุงประสานศิลปและวิทย เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

คําอธิบาย
ประสาน หมายถึง ทําใหเขากันสนิท เชื่อม
ศิลปและวิทย หมายถึง ความรูทางดานศิลปศาสตร ซึ่งไดแก มนุษยศาสตร สังคมศาสตร บริหารธุรกิจ

และเศรษฐศาสตร ความรูทางดานวิทยาศาสตร ไดแก คณิตศาสตร ชีววิทยา เคมี ฟสิกส และคอมพิวเตอร
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ หมายถึง มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
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1.4 แผนงานประจําปของคณะ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรยีนรูแบบบูรณาการ
1.บริหารจัดการหลักสูตร
ตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

1. โครงการสรางหลักสูตร/รายวิชาทีบู่รณาการระหวางสาขา
- โครงการจัดทําหลกัสูตร วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต)
- โครงการสนับสนุนการจัดทาํหลักสตูรบัณฑิตศึกษานานาชาติรวมกับ

สถาบันตางประเทศ

จํานวนหลกัสูตร
จํานวนหลกัสูตร

1
1

25,000
100,000

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

สายวิชาคณิตศาสตร
ฝายวจิัย

2. สรางระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

1. โครงการจัดการความรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- โครงการทัศนศึกษารายวิชาตางๆ
- โครงการนิสิตพบอาจารยในหลกัสตูร
- โครงการนิสิตพบอาจารยทีป่รึกษา
- โครงการศึกษาดูงานรายวิชาตางๆ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําวจิยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและการประเมินผล

จํานวนผูเขารวม/คน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
จํานวนผูเขารวม/คน
จํานวนผูเขารวม/คน

จํานวนผูเขารวม/คน

330
4.21
4.23
697
20

20

236,881
42,900
40,950

1,458,000
24,000

29,000

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2555

สายวิชา
สายวิชา
สายวิชา
สายวิชา

ฝายวิชาการ

ฝายวิชาการ
2. โครงการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย

- โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนสิิตดานการเรียนและวิจัย
- โครงการเปดโลกทัศนงานวิจยัใหกบันิสิตในหลักสูตร วทม. จุลชวีวิทยา

จํานวนผูเขารวม/คน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

134
3.51

13,455
2,000

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุล

ชีววิทยา
3. โครงการพัฒนาสื่อการสอนแบบ e-learning จํานวนรายวิชา 1 31,000 ปงบประมาณ 2555 ฝายวิชาการ
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

3. การสงเสริมใหนิสิตมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค

1. โครงการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใช
บัณฑิต

- โครงการนิสิตฝกงาน ( 2 โครงการ )
- โครงการสงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคของนิสิต
- โครงการอบรมมารยาทการเขาสังคมและจริยธรรม สาํหรับนิสิต ชั้นปที ่4
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกบัมารยาทในการรับประทานอาหาร

แบบสากล
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสมัครงานและสัมภาษณงาน (2 โครงการ)
- โครงการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศกอนการทํางาน

รอยละของบัณฑิตที่ผาน
การฝกงาน

จํานวนผูเขารวม/คน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

90

27
3.51
3.51

3.51
3.51

65,000

18,564
100,000
13,300

107,700
30,000

ปงบประมาณ 2555

ม.ค. 2555
ก.พ. 2555
ก.พ. 2555

4 ก.พ. 2555
ปงบประมาณ 2555

สายวิชาศิลปศาสตร ,
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี

สายวิชาคอมพิวเตอร
IT (ภาคพิเศษ)

สายวิชาศิลปศาสตร

สายวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

2. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานกึรับผิดชอบแกนิสิต
- โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2555 ( 2 โครงการ )

- โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- โครงการอาสาพัฒนาสังคมและชมุชน

- โครงการคาย Turn IT On
- โครงการบําเพ็ญประโยชน ( 2 โครงการ)
- โครงการสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุน
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม( 3 โครงการ )

จํานวนผูเขารวม/คน
จํานวนผูเขารวม/คน
จํานวนผูเขารวม/คน
จํานวนผูเขารวม/คน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

65
46
60
150
3.51
3.51
3.51

43,798
68,405
60,000
120,000
130,000
10,000
104,962

31 มี.ค. 55
20 พ.ย. 54

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

ก.พ. 55
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

สายวิชา
IT (ภาคพิเศษ)
IT (ภาคพิเศษ)
IT (ภาคพิเศษ)

สายวิชา
สายวิชาศิลปศาสตร

สายวิชา
3. โครงการพัฒนานิสิตทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการสอนนองรักษภาษาคอมพิวเตอร

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารวิเคราะหขอมูลดวย Excel
- โครงการอบรมการสรางเว็บไซต
- โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลกัสูตรตางๆ ( 6 โครงการ )
- โครงการเสริมทักษะสืบคนขอมูลสารสนเทศ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

3.51

3.51
3.51
3.51
3.51

20,000

20,000
20,000
140,000
10,000

ก.ค. 2555

ภาคตน 2555
ก.พ. 2555

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

โครงการจัดตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร
บริหารธุรกิจฯ

สายวิชาศิลปศาสตร
IT (ภาคพิเศษ)

การจัดการ ภาคพิเศษ
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

4. โครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิตเพื่อความเปนเลิศในระดับชาติ
- โครงการคายภาษาอังกฤษ (2 โครงการ)
- โครงการเสริมบทเรียนเพื่อบูรณาการทักษะการเขียน
-โครงการสนับสนุนการรวมกจิกรรมแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและ

วิชาการระหวางนิสิต ศวท. และมหาวิทยาลัยคุณหมิง
- โครงการEnglish Singing Contest
- โครงการหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
- โครงการสัมมนาภาษาในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
- โครงการสัมมนาภาษาศาสตรเบื้องตน
-โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาํหรับนิสิตปที่ 1
- โครงการเสริมบทเรียนเพื่อบูรณาการทักษะการฟง-พูด ( 2 โครงการ)
- โครงการจัดสอบมาตรฐาน (TOEIC)

- โครงการฝกเขียนและผลิตหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
- โครงการ English one Language different culture
- โครงการสอบมาตรฐาน Pre IELTS
- โครงการฝกปฏบิัติการใชภาษาอังกฤษในการประชุมนานาชาติในประเทศ

TTESOL
- โครงการ Study English Abroad Project 2012
- โครงการ Business Model งานเกษตร กําแพงแสน
- โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง ประสบการณของผูประกอบกิจการวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม
- โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในยุค

แหงการแขงขัน
- โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง Strategic Moves
- โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง แนวทางสูความสําเร็จของผูประกอบการ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
- โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง กลยทุธการตลาดสมยัใหม
- โครงการบรรยายพิเศษทางการตลาด

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
จํานวนผูเขารวม/คน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

3.51
150
3.51

3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51

3.51
3.51
3.51

3.51

3.51
3.51

3.51
3.51

450,000
100,000
40,000

250,000
20,000
20,000
7,800

100,000
170,000
60,000
50,000
100,000
10,000
100,000

70,000
20,000
10,000

6,000

10,000
10,000

10,000
20,000

ปงบประมาณ 2555
12 พ.ย. 53

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

ก.ค.-ก.ย. 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

เม.ย. – พ.ค. 2555
ปงบประมาณ 2555

24 ก.พ. 2555

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

ภาคปลาย 2554
ภาคปลาย 2554

สายวิชาศิลปศาสตร
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

สาขาวิชาภาษาจีน

สายวิชาศิลปศาสตร
สายวิชาศิลปศาสตร
สายวิชาศิลปศาสตร
สายวิชาศิลปศาสตร

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
การจัดการ ภาคพิเศษ
การจัดการ ภาคพิเศษ

บริหารธุรกิจฯ

บริหารธุรกิจฯ
บริหารธุรกิจฯ

บริหารธุรกิจฯ
บริหารธุรกิจฯ
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

- โครงการบรรยายพิเศษทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
- โครงการเรียนรูการจัดฝกอบรมของนิสิตในรายวิชา 01132221 การ

จัดการทรัพยากรมนษุย
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร

แบบสากล

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
จํานวนผูเขารวม/คน

3.51
3.51

3.51

15,000
10,000

10,000

ก.พ. 2555
ม.ค.- ก.พ. 2555

ม.ค.- ก.พ. 2555

บริหารธุรกิจฯ
บริหารธุรกิจฯ

บริหารธุรกิจฯ

5. โครงการเสริมสรางภาวะผูนําแกนิสิต
- โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและทักษะการทํางานเปนทีม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51 80,000 ปงบประมาณ 2555 การจัดการ ภาคพิเศษ

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยสูระดบัสากล
1. สรางเครือขายเพิ่มโอกาส
ในการผลิตผลงานวิจัย

1. โครงการสรางเครือขายวิจยัระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
- โครงการประชุมวิทยาการดานการวิจัยของคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร

รอยละของจาํนวน
โครงการที่ยื่นขอรับการ

สนับสนุน
80 20,000 ปงบประมาณ 2555 ศสวท.

2. โครงการสรางเครือขายวิจยักับชุมชนและองคกรทั้งในและตางประเทศ
- โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการกับตางประเทศ

รอยละของจาํนวน
โครงการที่ยื่นขอรับการ

สนับสนุน
80 200,000 ปงบประมาณ 2555 ศสวท.

2. จัดหาทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการทําวจิัย

1. โครงการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวจิยั
2. โครงการเสริมสรางการใชโปรแกรม Excel และWord สําหรับงานวิจัย คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.50 10,000 ปงบประมาณ 2554 สายวิชาเคมี

3. สรางกลไกสนับสนุนให
ผลงานวิจัยสูระดับสากล

1. โครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวนโครงการ 20 400,000 ปงบประมาณ 2554 ศสวท.
2. โครงการใหรางวัลการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวนบทความที่ตีพิมพ 20 300,000 ปงบประมาณ 2554 ศสวท.

4. สรางระบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจยั
และบริการวิชาการ

1. โครงการจัดการความรูจากงานวิจยัหรือบริการวิชาการใหเปนองคความรูที่
คนทั่วไปเขาใจได

- โครงการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการของคณะ (3 โครงการ)

- โครงการบริการวิชาการเคมี
- โครงการสงเสริมและเผยแพรความรูดานบริหารรัฐกิจ
- โครงการชุมชนสัมพันธ
- โครงการอบรมบริการวิชาการแกชมุชน
- โครงการเพื่อการพัฒนาสังคม

รอยละของผูเขารวม
โครงการ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
จํานวนผูเขารวม/คน

โครงการ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
จํานวนผูเขารวม/คน

70

3.51
100
1

3.51
65

300,000

30,500
10,000
50,000
10,000
30,000

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2555
ม.ค. – ก.ย. 2555
มิ.ย. – ก.ย. 2555

ภาคตน 2555
26 พ.ย. 2554

ศสวท.

สายวิชาเคมี
สังคมศาสตร
สังคมศาสตร
บริหารธุรกิจฯ
สังคมศาสตร
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจดัการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลีย่นแปลง
1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์

2. โครงการสรางระบบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
- โครงการประเมินคุณภาพหนวยงานภายใน ประจาํป 2555
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการประเมินผลการดําเนินงาน
- โครงการกิจกรรม 5 ส. ตอเนื่อง
- โครงการกําหนดสมรรถนะหลักและเกณฑประเมินบุคลากรทุกระดับ
- โครงการสัมมนาติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
- โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับหนวยงานภายใน

ผลการประเมิน
จํานวนฐานขอมูล

จํานวนผูเขารวม/คน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ตําแหนง
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

3.51
2
10

3.51
2

3.51
3.51

70,000
5,000
45,000
10,000
80,000
15,000
25,000

พ.ค. 2555
ปงบประมาณ 2555

21 พ.ค. 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

ฝายประกันคุณภาพ
เคมี

สังคมศาสตร
สํานักงานเลขานุการ

ฝายบริหาร
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพ

2. โครงการพัฒนาสูองคกรเรียนรู
- โครงการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการของคณะ จํานวนผูเขารวม/คน 2 200,000 ปงบประมาณ 2555 ศสวท.

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ

1. โครงการกําหนดสรรถนะหลกัของบุคลากร จํานวนโครงการ/กจิกรรม 3 100,000 ปงบประมาณ 2555 ฝายบริหารและฝายวิชาการ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร

- โครงการอบรมความปลอดภยัในการทํางาน
- โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
- โครงการอบรมการดูแลและซอมแซมคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับบุคลากร
- โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูเพื่อพฒันางานประจํา
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาคณิตศาสตร
- โครงการศึกษาดูงานคณิตศาสตร
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการสัมมนาบุคลากร ( 16 โครงการ)
- โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51

2,600
6,000
20,000
50,000
200,000
50,000
533,000
648,000
25,000

24 ส.ค. 2555
มี.ค. – มิ.ย. 2555

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

28 พ.ค. 2555

สายวิชาวิทยาศาสตร
สายวิชาเคมี

งานจัดการศึกษา
สํานักงานเลขานุการ

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
สังคมศาสตร
หนวยงาน

ฝายประกันคุณภาพ
3. โครงการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีในองคกร

- โครงการจัดกจิกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานตและวัน
ผูสูงอายุ

- โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูบุคลากรดีเดน
- โครงการสงเสริมความเขาใจและศรัทธาในศาสนา
- โครงการครบรอบ 19 ป เนื่องในวนัคลายสถาปนาคณะ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

3.51

3.51
3.51
3.51

20,000

10,000
10,000
50,000

เม.ย. 2555

ปงบประมาณ 2555
ปงบประมาณ 2555

ส.ค. 2555

ฝายวิเทศนสัมพันธฯ

ฝายวิเทศนสัมพันธฯ
สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานเลขานุการ
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

- โครงการธรรมนําชวีิต
- โครงการทําบุญโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกสและงานปใหม 2555
- โครงการพินิจอดีตผานวัฒนธรรม
- โครงการเลาเร่ืองภาษาและวัฒนธรรมและสังคมจีน
- โครงการไตรสิกขา
- โครงการศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่นของไทย
- โครงการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชีวิตไทย

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51

4,000
15,000
50,000
17,000
9,200
40,000
30,000

มี.ค.-เม.ย. 2555
ธ.ค. 2554

มิ.ย. – ส.ค. 2555
ก.พ. – มิ.ย. 2555

ม.ค. 2555
2 ก.พ. 2555
16 มี.ค. 2555

สายวิชาวิทยาศาสตร
สายวิชาฟสิกส

สายวิชาศิลปศาสตร
สายวิชาศิลปศาสตร
สายวิชาศิลปศาสตร

บริหารธุรกิจฯ
บริหารธุรกิจฯ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานเชิงรุก

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ จํานวนฐานขอมูลที่พัฒนา 1 10,000 ปงบประมาณ 2555 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ
กิจกรรม / โครงการ

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สงแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ

31

2. ประชุมกลุมทําความเขาใจเกีย่วกบัตัวบงชี้และเกณฑ
ประเมินคุณภาพ ตลอดจนการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)
3. จัดทําโครงการเพื่อของบประมาณเงินรายได ประจาํป
2557
5.  กําหนดวันเวลาและรูปแบบการประเมินคุณภาพ
หนวยงานภายในคณะ
6.  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพหนวยงาน
7.  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงของ
หนวยงาน
8.  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงของ
คณะ
9. หนวยงานรวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้ และจัดทํา SAR
10. กรรมการประกัน/ฝาย รวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้

และจัดทํา SAR คณะ
11. หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให
คณะกรรมการ
12. ประเมินคุณภาพหนวยงาน  (โครงการประเมิน
คุณภาพ ประจําป 2556 กิจกรรม 1)

7-10

13. แจงผลการประเมินคุณภาพหนวยงาน ประจาํป
2556 ใหหนวยงานทราบ

3

14. หนวยงานจัดทาํแผนพัฒนาปรับปรุงฯ สงคณะ 28
15. คณะฯ สงรายงานการประเมินตนเอง 19
16. คณะฯ รับการประเมินคุณภาพ (โครงการประเมิน
คุณภาพ ประจําป 2556 กิจกรรม 2)

26-
28

17. โครงการอบรมใหความรูดานประกนัคุณภาพแก
บุคลากร
18. โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับหนวยงานภายใน
19. คณะฯ รับการตรวจเยีย่ม (โครงการประเมินคุณภาพ
ประจําป 2556 กิจกรรม 3)
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1.6 โครงสรางการบริหารงานของคณะ
แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางองคกร

หมายเหตุ * เปนหนวยงานท่ีอยูระหวางการขออนุมัตปิรับโครงสรางหนวยงานภายใน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สายวิชา หนวยงานสนับสนุน

- สายวิชาวิทยาศาสตร
- สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร
- สายวิชาศิลปศาสตร
- โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี*
- โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส*
- โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา*
- โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร*
- โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร*

- โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร*
- โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ

และนวัตกรรมภาษา*

- สํานักงานเลขานุการ
- ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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แผนภูมิท่ี 2 โครงสรางการบริหาร

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาดานวิทยาศาสตร

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ

รองคณบดี

ฝายวิทยาศาสตร

ฝายศิลปศาสตร

ฝายบริหาร

ฝายประกันคุณภาพ

ฝายวางแผนและพัฒนา

ฝายกิจการนิสิต

ฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ

ฝายพัฒนาและประชาสัมพันธ

ฝายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ผูชวยคณบดี

หัวหนาหนวยงาน

- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอเทคโนโลยี

- หัวหนาสายวิชา
- ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา

อธิการบดี
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รายนามคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
3. รองคณบดีฝายวิทยาศาสตร กรรมการ
4. หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ
5. หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ
6. หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร กรรมการ
7. อ.ดร.แตงออน พรหมมิ กรรมการ
8. รศ.ปริทรรศน นฤทุม กรรมการ
9. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ กรรมการ
10. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิทยาศาสตร กรรมการ
3. รองคณบดีฝายศิลปศาสตร กรรมการ
4. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
5. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ กรรมการ
7. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ
8. รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ กรรมการ
9. รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม กรรมการ
10. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
11. ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาดานวิทยาศาสตร กรรมการ
12. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ
13. หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี กรรมการ
14. รองคณบดีฝายพัฒนาและประชาสัมพันธ กรรมการและเลขานุการ
15. น.ส.นิษา บุญปองหา ผูชวยเลขานุการ
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะ
รายนามผูบริหารคณะ

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข
รองคณบดีฝายวิทยาศาสตร รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย
รองคณบดีฝายศิลปศาสตร อ.ดร.อุดม ศรีนนท
รองคณบดีฝายบริหาร ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต อ.ดร.พจมาลย พูลมี
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน
รองคณบดีฝายพัฒนาและประชาสัมพันธ อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ
รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.ประภา โซะสลาม
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาดานวิทยาศาสตร อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต อ.ภัทรพร จินตกานนท

รายนามผูบริหารหนวยงานภายใน
หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี
หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ
หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร อ.ดร.ปทมา จันทรเจริญสุข
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์
หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี อ.ดร.วรางคณา จิตตชุม
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี อ.ดร.ปติ ตรีสุกล
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส อ.ดร.ศศิมลฑล มวงศรีจันทร
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร รศ.ชุติมณฑน บุญมาก
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ อ.ดร.พงศพันธ ศรีเมือง
และเศรษฐศาสตร
*ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร รศ.นันทนา เลิศประสบสุข
ประธานฯโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ อ.ดร.อนามัย ดําเนตร
และนวัตกรรมภาษา

หมายเหตุ *  เปนตําแหนงท่ีอยูระหวางการขออนุมัตปิรับโครงสรางหนวยงานภายใน
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คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข

รองคณบดีฝายวิทยาศาสตร
รศ.ศริิภัทรา เหมือนมาลัย

รองคณบดีฝายศิลปศาสตร
อ.ดร.อุดม  ศรีนนท

รองคณบดีฝายบริหาร
ผศ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
อ.ดร.พจมาลย พูลมี

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ
ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน

รองคณบดีฝายพัฒนาและประชาสัมพันธ
อ.ดร.เครือมาศ  สมัครการ

รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.ดร.ประภา  โซะสลาม

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาดานวิทยาศาสตร
อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธิ์อุบล

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต
อ.ภัทรพร จินตกานนท

ผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
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หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร
อ.ดร.ปทมา จันทรเจริญสุข

หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร
อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี

หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร
อ.ดร.สุจิตรา  แสนหาญ

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์

หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี

อ.ดร.วรางคณา จิตตชุม

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
อ.ดร.ปติ ตรีสุกล

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส
อ.ดร.ศศิมลฑล  มวงศรีจันทร

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา
อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร
รศ.ชุติมณฑน บุญมาก

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

อ.ดร.พงศพันธ  ศรีเมือง

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร
รศ.นันทนา เลิศประสบสุข

ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษา

อ.ดร.อนามัย ดําเนตร

ผูบริหารหนวยงานภายใน

ผูบริหารหนวยงานภายใน
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1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ
1. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับรางวัลสําหรับหนวยงาน จากจํานวนรางวัลประเภทบุคคล

นักวิจัยผูสรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน 15,300 บาท  และเงินรางวัลประเภทบุคคล นักวิจัยผู
สรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน 6 รางวัล ดังนี้

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติยา  แซปง สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
ไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร

2) อาจารย ดร.พจมาลย  พูลมี สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร
ไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร

3) อาจารย ดร.พิเชษฐ  อนุรักษอุดม สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
ไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร

4) อาจารย ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส
ไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร

5) รองศาสตราจารย ดร.สิริภัทร  พราหมณีย สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร
ไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร

6) อาจารย ดร.สุนันท  ทิพยทิพากร สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร

2. นิสิตไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดน ดานศาสนา และจริยธรรม คือ นางสาวชนิกา ประยูรวงค
นิสิตชั้นปท่ี 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี และไดเขารับโลรางวัลกับทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาว
ศันสนีย นาคคง) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

1.9 ขอมูลสถิติ
1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
 ขอมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนวย : ลานบาท
ประเภท ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ
งบประมาณ
แผนดิน 25.915 25.915 0 33.287 33.287 0 33.123 33.123 0

งบประมาณเงิน
รายได 50.267 39.403 10.864 51.039 40.859 10.180 63.193 53.950 9.243

รวม (บาท) 76.182 65.318 10.864 84.326 74.146 10.180 96.316 87.073 9.243
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 ขอมูลการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวย : ลานบาท

รายการ ปงบประมาณ (บาท)
2553 2554 2555

รายรับท้ังหมดของหนวยงาน 76.18 84.33 96.24
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ N/A 0.18 0.38
คาใชจายท้ังหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภณัฑ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 62.30 36.16 81.18
คาใชจายดานครภุัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 6.07 4.70 5.90
คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ N/A N/A N/A
คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารย 0.14 0.12 2.07
คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ N/A 1.76 2.30
เงินเหลือจายสุทธิ 10.86 10.18 9.24
สินทรัพยถาวร 1.11 1.76 16.65

 รายรับ-รายจาย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายรับ ตามแหลงรายรับ (บาท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2553 2554 2555
1. เงินไดจากคาหนวยกิต 49,695,626.00 23,160,685.91 19,425,123.00
2. เงินไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ 25,337,900.00 38,017,400.00
3. เงินจัดสรรผลประโยชนจากการเรียนการสอนหลักสูตรภาค
พิเศษ - 64,374.35 3,780,780.00

4. เงินรายไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ - - -
5. เงินรายไดสุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ 323,620.00 184,363.04 376,900.00
6. เงินรายไดจากการบริหารงาน 257,006.30 1,990,628.11 114,945.00
7. เงินรายไดอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 196,200.00 228,600.00 187,740.00
8. เงินรายไดอ่ืนๆ 229,285.70 72,590.78 1,290,508.00

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 50,701,737.00 51,039,142.19 63,193,396
รายจาย ตามประเภทรายจาย (บาท)

1. งบบุคลากร 5,436757.87 6,814,837.44 7,791,085.00
2. งบดําเนินงาน 17,170,009.04 15,911,395.22 18,722,419.00
3. งบลงทุน 6,070,272.65 4,698,627.19 2,705,750.00
4. งบอุดหนุน 2,137,364.00 6,715,184.67 9,391,853.00
5. งบอ่ืนๆ 8,588,210.95 6,719,603.63 15,020,425.00

รวมประมาณการรายจาย (บาท) 39,402,614.51 40,859,648.15 53,631,532.00
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1.9.2 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด ปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด ประจําปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ชื่อหลักสูตรท้ังหมด

ระดับ ประเภทหลักสูตร
เปดสอน

()
ไมเปด

สอน (X)
ภาคปกติ

()
ภาคพิเศษ

()ป.ตรี ป.
บัณฑิต

ป.โท
ป.เอก

ภาษาไทย
()

นานาชาติ
()แผน

ก
แผน
ข

แผน
ก, ข

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
1. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร

   

สายวิชาคณิตศาสตร
2. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณติศาสตร
ประยุกต

   

สายวิชาศิลปศาสตร
3. หลักสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

    

สายวิชาวิทยาศาสตร
4. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ

   

5. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาวิทยาการพืช

   

6. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม

   

7. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร

   

8.หลักสตูรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีวผลิตภณัฑ    
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ชื่อหลักสูตรท้ังหมด

ระดับ ประเภทหลักสูตร
เปดสอน

()
ไมเปด

สอน (X)
ภาคปกติ

()
ภาคพิเศษ

()ป.ตรี ป.
บัณฑิต

ป.โท
ป.เอก

ภาษาไทย
()

นานาชาติ
()แผน

ก
แผน
ข

แผน
ก, ข

โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาเคมี

  

10. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

   

โครงการจัดต้ังสายวิชาฟสิกส
11. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส

   

โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร
12. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร

    

13. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

   

โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา
14. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

   

15. หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

   

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
16. หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจดัการ

    

17. หลักสตูร
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด

   

โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร
18. หลักสตูรศลิปศา
สตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร    
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ชื่อหลักสูตรท้ังหมด

ระดับ ประเภทหลักสูตร
เปดสอน

()
ไมเปด

สอน (X)
ภาคปกติ

()
ภาคพิเศษ

()ป.ตรี ป.
บัณฑิต

ป.โท
ป.เอก

ภาษาไทย
()

นานาชาติ
()แผน

ก
แผน
ข

แผน
ก, ข

โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
19. หลักสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและทองเท่ียว

   

20. หลักสูตรศลิปศา
สตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสากล

   

21. หลักสูตรปรญิญา
ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสากล

   

รวม 11 - 7 - 1 2 19 2 21 - 17 6
หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ใหระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไวดวย

1.9.3 จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาควิชา/สาขาวิชา ปการศึกษา 2555

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมป.โท ป.เอก
สายวิชาคณิตศาสตร

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 4 0 0 4
o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 0 0 0 0

สายวิชาวิทยาศาสตร
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 68 0 0 68
- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการพืช 0 3 0 3
- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 0 14 0 14

- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีว
ผลิตภณัฑ 0 7 0 7

- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 0 4 0 4
- หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลติภณัฑ 0 0 9 9

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 1 0 0 1
สายวิชาศิลปศาสตร

- หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 95 0 0 95
o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 68 0 0 68

โครงการจัดต้ังสายวิชาฟสิกส
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟสิกส 49 0 0 49

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 0 0 0 0
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ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมป.โท ป.เอก
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี

- หลักสตูรหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 37 0 0 37
- หลักสตูรหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 0 4 0 4

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 9 0 0 9
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 24 0 0 24
- หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0 10 0 10

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 0 0 0 0
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 60 0 0 60
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 65 0 0 65

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 0 0 0 0
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

- หลักสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 61 0 0 61
- หลักสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด 14 0 0 14

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 10 0 0 10
โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร

- หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 0 13 0 13
o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 0 0 0 0

โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
- หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ทองเท่ียว 28 0 0 28

- หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล 0 6 0 6

- หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล 0 0 7 7

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดบริการ 0 0 0 0
รวมท้ังสิ้น 10 สายวิชา

- หลักสตูรท้ังหมด 11 8 2 21
oจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 593 55 16 664
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1.9.4 จํานวนบุคลากร
 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี)

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา
2554 2555

1. บุคลากรสาย
วิชาการ

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี 2 2
ปริญญาโท 65 83
ปริญญาเอก 75 79.5
รวม 142 164.5

1.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี 3.5 7
ปริญญาโท 2 2
ปริญญาเอก 0 0
รวม 5.5 9

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตรี 5.5 9
ปริญญาโท 67 85
ปริญญาเอก 75 79.5
รวมทั้งหมด 147.5 173.5

2.นักวิจัยและ
บุคลากรที่ไดรับ
มอบหมายใหทํา
วิจัย

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี 0 0
ปริญญาโท 0 0
ปริญญาเอก 0 0
รวม 0 0

2.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี 0 0
ปริญญาโท 0 0
ปริญญาเอก 0 0
รวม 0 0

รวมนักวิจัย ปริญญาตรี 0 0
ปริญญาโท 0 0
ปริญญาเอก 0 0
รวมทั้งหมด 0 0

3.  บุคลากรสนบัสนนุอ่ืน 90 95
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 223.5 254.5
5.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท 14 14
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 237.5 268.5
หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี

 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได
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 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี)

ภาควิชา/
สาขาวิชา

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม

คณิตศาสตร 0 2 7 9 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 9 12
วิทยาศาสตร 1 4 16.5 21.5 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 1 1 6 21.5 28.5
ศิลปศาสตร 7 19 6 32 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 7 35
เคมี 0 3 14 17 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 16 20
ฟสิกส 1 4 5.5 10.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5.5 11.5
จุลชีววิทยา 0 0 13 13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 15
คอมพิวเตอร 0 8 0 8 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 13 0 13

บริหารธุรกิจฯ 0 5.5 2 7.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 2 8.5

สังคมศาสตร 0 6.5 3 9.5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7.5 3 10.5
อบน. 0 11 0.5 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.5 11.5
สุพรรณฯ 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
รวมท้ังหมด 9 71 67.5 147.5 0 6 6 12 0 8 5 13 0 0 1 1 9 85 79.5 173.5

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน)
1 9 เดือน ข้ึนไป 9 78 78 165 139 12 13 1 165
2 6-9 เดือน 0 14 3 17 17 0 0 0 17
3 นอยกวา 6 เดือน 0 2 1 3 3 0 0 0 3
4 ลาศึกษาตอ 0 14 0 14 13 1 0 0 14
5 ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังหมด 9 107 82 199 172 13 13 1 199
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 9 85 79.5 173.5 147.5 12 13 1 173.5

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน
รวมท้ังอาจารยท่ีมสีัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี
 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได
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 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2555
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี)

หนวยงาน

วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ ชาวตาง
ชาติ รวมท้ังหมดปฏิบตัิงาน ชํานาญ

งาน
ชํานาญงาน

พิเศษ ปฏิบตัิการ ชํานาญ
การ

ชํานาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

พิเศษ
<ตรี ตรี โท <ตรีตรี โท<ตรีตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก

สํานักงาน
เลขานุการ 9 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 5 0

สายวิชา
วิทยาศาสตร 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0

สายวิชา
คณิตศาสตร 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

สายวิชาศิลป
ศาสตร 2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.5 0 0

โครงการจัดตั้ง
สายวิชาเคมี 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0

โครงการจัดตั้ง
สายวิชาฟสิกส

1.
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0

โครงการจัดตั้ง
สายวิชาจุล
ชีววิทยา

1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

โครงการจัดตั้ง
สายวิชา
คอมพิวเตอร

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

โครงการจัดตั้ง
สายวิชา
บริหารธรุกิจฯ

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

โครงการจัดตั้ง
สายวิชา
สังคมศาสตร

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

โครงการจัดตั้ง
สายวิชา
อุตสาหกรรม
บริการฯ

0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0

ศูนยสงเสริม
การวิจัยและ
ถายทอด
เทคโนโลยี

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

รวม 17
.5

67.
5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.

5
72
.5 5 0

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี
 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได
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 ขอมูลสรุปจํานวนอาจารยหรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยท่ีคณะ หรือ
อาจารยหรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ

รายการ > 3 เดือน < 3 เดือน
อาจารย นักวิจัย อาจารย นักวิจัย

1. อาจารยหรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมา
สอนหรือวิจัยที่คณะ - - - -

2. อาจารยหรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย
ณ สถาบนันานาชาติ - - 1 -

 จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2555
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลคณะ)

หนวยงาน
จํานวนบุคลากรท่ีเขา

รวมพัฒนาตนเอง
(ไมนับซํ้า)

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมพัฒนาตนเอง (จําแนกตามประเภท)

ประชุม/สมัมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ

สํานักงานเลขานุการ 33 31 31 0 0
ศูนยสงเสริมการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี 3 3 2 0 0

โครงการจดัตั้งสวนงานจดั
การศึกษา 10 10 7 0 0

สายวิชาวิทยาศาสตร 11 8 8 0 0
สายวิชาคณติศาสตร 2 2 2 0 0
สายวิชาศิลปศาสตร 6 6 3 0 0
โครงการจดัตั้งสายวิชาเคมี 7 7 0 0 0
โครงการจดัตั้งสายวิชา
ฟสิกส 3 3 2 0 0

โครงการจดัตั้งสายวิชาจุล
ชีววิทยา 4 4 4 0 0

โครงการจดัตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร 5 8 4 2 0

โครงการจดัตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร 3 3 3 0 0

โครงการจดัตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร

3 3 2 0 0

โครงการจดัตั้งสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา

10 10 10 0 0

รวม 103 98 78 2 0
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1.9.5 จํานวนนิสิตท้ังหมด (นับจํานวนหัวนิสิตจริง)
 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(ใชขอมูลวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จากกองแผนงาน)

ภาควิชา/สาขาวิชา
จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมท้ังหมดป 1 ป 2 ป 3 ป 4

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม
สายวิชาคณิตศาสตร
- หลักสตูร วท.บ.
(คณิตศาสตร)

21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21

- ภาคปกติ 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
สายวิชาวิทยาศาสตร
- หลักสตูร วท.บ.
(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 69 0 69 54 0 54 49 0 49 62 0 62 234 0 234

- ภาคปกติ 69 0 69 54 0 54 49 0 49 62 0 62 234 0 234
สายวิชาศิลปศาสตร
- หลักสตูร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

166 0 166 238 0 238 159 0 159 124 0 124 687 0 687

- ภาคปกติ 62 0 62 75 0 75 68 0 68 51 0 51 256 0 256
- ภาคพิเศษ 104 0 104 163 0 163 91 0 91 73 0 73 431 0 431

โครงการจัดตั้งสายวชิาเคมี
- หลักสตูร วท.บ. (เคมี) 60 0 60 54 0 54 43 0 43 44 0 44 201 0 201

- ภาคปกติ 60 0 60 54 0 54 43 0 43 44 0 44 201 0 201
โครงการจัดตั้งสายวชิาฟสิกส
- หลักสตูร วท.บ.( ฟสิกส) 18 0 18 16 0 16 19 0 19 35 0 35 88 0 88

- ภาคปกติ 18 0 18 16 0 16 19 0 19 35 0 35 88 0 88
โครงการจัดตั้งสายวชิาจุล
ชีววิทยา
- หลักสตูร วท.บ.(จุลชีววิทยา) 21 0 21 28 0 28 30 0 30 23 0 23 102 0 102

- ภาคปกติ 21 0 21 28 0 28 30 0 30 23 0 23 102 0 102
โครงการจัดตั้งสายวชิา
คอมพิวเตอร
- หลักสตูร วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 134 0 134 106 0 106 93 0 93 108 0 108 441 0 441

- ภาคปกติ 54 0 54 50 0 50 52 0 52 53 0 53 209 0 209
- ภาคพิเศษ 80 0 80 56 0 56 41 0 41 55 0 55 232 0 232

- หลักสตูร วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 115 0 115 58 0 58 44 0 44 62 0 62 279 0 279

- ภาคปกติ 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ภาคพิเศษ 81 0 81 58 0 58 44 0 44 62 0 62 245 0 245

โครงการจัดตั้งสายวชิาบริหารฯ
- หลักสตูร บธ.บ.(การจัดการ) 159 0 158 139 0 139 105 0 105 56 0 56 448 0 448

- ภาคปกติ 49 0 49 66 0 66 48 0 48 56 0 56 219 0 219
- ภาคพิเศษ 109 0 109 73 0 73 57 0 57 0 0 0 239 0 239

- หลักสตูร บธ.บ. (การตลาด) 39 0 39 61 0 61 0 0 0 0 0 0 100 0 100
- ภาคปกติ 39 0 39 61 0 61 0 0 0 0 0 0 100 0 100

โครงการจัดตั้งสายวชิา
อุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา
- หลักสตูร บธ.บ. 459 0 459 160 0 160 68 0 68 139 0 139 826 0 826
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ภาควิชา/สาขาวิชา
จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมท้ังหมดป 1 ป 2 ป 3 ป 4

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม
(สาขาวชิาการจดัการโรงแรม
และทองเที่ยว)

- ภาคพิเศษ 459 0 459 160 0 160 68 0 68 139 0 139 826 0 826
รวมทั้งหมด 1,260 0 1,260 914 0 914 610 0 610 653 0 653 3,437 0 3,437

- ภาคปกติ 427 0 427 404 0 404 309 0 309 324 0 324 1,464 0 1,464
- ภาคพิเศษ 833 0 833 510 0 510 301 0 301 329 0 329 1,973 0 1,973

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชา/สาขาวิชา
จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทท้ังหมด

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม
ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม

โครงการจัดตั้งสายวชิา
สังคมศาสตร 14 0 14 36 0 36 50 0 50 30 0 30 85 0 85 213 0 213

- หลักสูตร ศศ.ม.
(รัฐศาสตร) 14 0 14 36 0 36 50 0 50 30 0 30 85 0 85 213 0 213

- ภาคพิเศษ 14 0 14 36 0 36 50 0 50 30 0 30 85 0 85 213 0 213
สายวิชาวิทยาศาสตร 38 0 38 0 0 0 38 0 38 74 0 74 0 0 0 74 0 74
- หลักสูตร วท.ม.
(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม)

8 0 8 0 0 0 8 0 8 33 0 33 0 0 0 33 0 33

- ภาคปกติ 8 0 8 0 0 0 8 0 8 33 0 33 0 0 0 33 0 33
- หลักสูตร วท.ม.
(วิทยาศาสตร
ชีวผลิตภัณฑ)

3 0 3 0 0 0 3 0 3 14 0 14 0 0 0 14 0 14

- ภาคปกติ 3 0 3 0 0 0 3 0 3 14 0 14 0 0 0 14 0 14
- หลักสูตร วท.ม.
(วิทยาการพืช) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1

- ภาคปกติ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
- หลักสูตร วท.ม.
(นิติวิทยาศาสตร) 26 0 26 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0 26 0 26

- ภาคปกติ 26 0 26 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0 26 0 26
โครงการจัดตั้งสายวชิา
จุลชีววิทยา 8 0 8 0 0 0 8 0 8 10 0 10 0 0 0 10 0 10

- หลักสูตร วท.ม.
(จุลชีววิทยา) 8 0 8 0 0 0 8 0 8 10 0 10 0 0 0 10 0 10

- ภาคปกติ 8 0 8 0 0 0 8 0 8 10 0 10 0 0 0 10 0 10
โครงการจัดตั้งสายวชิา
อุตสาหกรรมบริการ
และนวัตกรรมภาษา

2 0 2 0 0 0 2 0 2 7 0 7 0 0 0 7 0 7

- หลักสูตร ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล)

2 0 2 0 0 0 2 0 2 7 0 7 0 0 0 7 0 7

- นานาชาติ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 7 0 7 0 0 0 7 0 7
รวมทั้งหมด 66 0 66 36 0 36 102 0 102 128 0 128 85 0 85 213 0 213

- ภาคปกติ 50 0 50 0 0 0 50 0 50 91 0 91 0 0 0 91 0 91
- ภาคพิเศษ 14 0 14 36 0 36 50 0 50 30 0 30 85 0 85 115 0 115
- นานาชาติ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 7 0 7 0 0 0 7 0 7
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม
สายวิชาวิทยาศาสตร 2 0 2 9 0 9
- หลักสูตร วท.ม.
(วิทยาศาสตรชวีผลิตภัณฑ) 2 0 2 9 0 9

- ภาคปกติ 2 0 2 9 0 9
โครงการจัดตั้งสายวชิาอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษา 5 0 5 23 0 23

- หลักสูตร ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) 5 0 5 23 0 23

- นานาชาติ 5 0 5 23 0 23
รวมท้ังหมด 7 0 7 32 0 32

- ภาคปกติ 2 0 2 9 0 9
- ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0
- นานาชาติ 5 0 5 23 0 23

 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปการศึกษา 2553 – 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
หลักสูตร ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ปริญญาตรี (รวม) N/A N/A N/A 10 10 20 38 35 73
- ลาออก N/A N/A N/A 7 10 17 26 25 51
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A 3 0 3 12 10 22
ปริญญาโท (รวม) N/A N/A N/A 6 1 7 0 0 0
- ลาออก N/A N/A N/A 2 0 2 0 0 0
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A 4 1 5 0 0 0
ปริญญาเอก (รวม) N/A N/A N/A 2 0 2 0 0 0
- ลาออก N/A N/A N/A 1 0 1 0 0 0
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A 1 0 1 0 0 0
รวมท้ังหมดทุกระดับ N/A N/A N/A 18 11 29 38 35 73
- ลาออก N/A N/A N/A 10 10 20 26 25 51
- คัดชื่อออก N/A N/A N/A 8 1 9 12 10 22

(ใชขอมูลนับถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามลําดับ)

 ขอมูลสรุปจํานวนขอมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ ท่ีเดินทางมาเรียนหรือวิจัยท่ีคณะ และนิสิต
ของคณะท่ีเดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยตางประเทศ

รายการ >3 เดือน <3 เดือน
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

1. ขอมูลนิสติจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ ท่ีเดินทางมาเรยีน
หรือวิจัยท่ีคณะ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา - - - 14 - -

2. ขอมูลนิสติของคณะท่ีเดินทางไปเรยีนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลยัตางประเทศ - - - 22 - -
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 ขอมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full Time Equivalent Student) ปการศึกษา 2555
(ใชขอมูลกองแผนงาน)

สาขาวิชา จํานวนอาจารย จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย :
FTESFTES ภาคตน FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย

สาขาวิทยาศาสตร 75 1,629.98 1,369.65 1,499.81 1 : 20.00
สาขาภาษาศาสตรศลิปศาสตร 73.5 3,814.34 3,372.94 3,593.64 1 : 48.90
สาขาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร 12 810.39 654.59 732.49 1 : 61.04
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 13 200.47 165.35 182.91 1 : 14.07
รวมท้ังหมด 173.50 6,455.18 5,562.53 6,008.86 1 : 34.63

 ขอมูลอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full
Time Equivalent Student) (ใชขอมูลคณะ)

รายละเอียด ปการศึกษา
2553 2554 2555

1. จํานวนอาจารยปฏิบตัิงาน 137 134 159.50
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมด (FTES) 4,602.05 4,982.67 6,008.86
3. จํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

(เกณฑมาตรฐาน 1 : 20) 1 : 34 1 : 37 1 : 35

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกองแผนงาน)

ภาควิชา/สาขาวิชา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด

ปกติ พิเศษ นานา
ชาติ รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ รวม ปกติ พิเศษ นานา
ชาติ รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ รวม

สายวิชาวิทยาศาสตร 64 0 0 64 5 0 0 5 2 0 0 2 71 0 0 71
- หลักสูตร วท.บ.
วิทยาศาสตรชีวภาพ 64 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64

- หลักสูตร วท.ม.
พฤกษเศรษฐกิจ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

- หลักสูตร วท.ม.
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม

0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4

- หลักสูตร วท.ม.
วิทยาศาสตรชีว
ผลิตภัณฑ

0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

- หลักสูตร ปร.ด.
วิทยาศาสตรชีว
ผลิตภัณฑ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สายวิชาศิลปศาสตร 71 83 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 71 83 0 154
- หลักสูตร ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 71 83 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 71 83 0 154
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ภาควิชา/สาขาวิชา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด

ปกติ พิเศษ นานา
ชาติ รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ รวม ปกติ พิเศษ นานา
ชาติ รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ รวม

โครงการจัดตั้งสายวิชา
ฟสิกส 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20

- หลักสูตร วท.บ. ฟสิกส 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
โครงการจัดตั้งสายวิชา
เคมี 47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47

- หลักสูตร วท.บ. เคมี 47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47
โครงการจัดตั้งสายวิชา
จุลชีววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- หลักสูตร วท.บ.
จุลชีววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- หลักสูตร วท.ม.
วิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

โครงการจัดตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร 54 107 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 54 107 0 161

- หลักสูตร วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร 54 44 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 54 44 0 98

- หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 63 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63

โครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร

59 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59

- หลักสูตร บธ.บ.
การจัดการ 59 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59

โครงการจัดตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50

- หลักสูตร ศศ.ม.
รัฐศาสตร 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50

รวม 315 190 0 505 7 50 0 57 0 0 0 0 322 240 0 562

 ขอมูลจํานวนองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2555

รายชื่อองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จํานวน
สมาชกิ

กิจกรรมเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความย่ังยืน
มี () ไมมี ()

สโมสรนิสิตคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 40 
ชุมนุมวิทยาศาสตรชีวภาพ 229 
ชุมนุมจุลชีววิทยา 35 
ชุมนุมเคมี 36 

รวมท้ังหมด 340 0 4
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 ขอมูลเงินบริจาคจากศิษยเกา (Alumni Donations) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท)
1 เงินบริจาคจากศิษยเกา 19,760
2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/สมาคม _________________________ -
3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________ -
4 วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีไดรับบริจาคจากศิษยเกา -

รวมท้ังสิ้น 19,760

1.9.6 งานวิจัย
 ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลํา
ดับ
ท่ี

โครงการ

ชวง
ระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ

ชื่อแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
โครงการท่ัวไป
สายวิชาคณิตศาสตร

1
ระบบเปนคาบแบบอิมพัลสไมเชิงเสนโดย
มีตัวดําเนินการท่ีแปรคาตามเวลาบน
ปริภูมิบานาค

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.สุจิตรา
แสนหาญ ศวท. 13,800 - 13,800

2
ปญหาการกรองแบบ H∞ ทนทานของ
เครือขายประสาทแบบไมตอเน่ืองท่ีมีตัว
หนวงแปรผันตามเวลา

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.ศศิธร
อุดปน สวพ. 120,000 - 120,000

3
เสถียรเลขชี้กําลังวงกวางของเครือขาย
ประสาทแบบไมตอเน่ืองท่ีมีตัวหนวงแปร
ผันตามเวลา

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.ศศิธร
อุดปน ศวท. 15,000 - 15,000

4 การประมาณคาตัวสถิติโคเฮนแคปปา 1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.พรพิศ ยิ้ม
ประยูร สวพ. 40,000 - 40,000

โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี

5

สังเคราะหและการวิเคราะหผลึกโคออรดิ
เนชันพอลิเมอรโลหะทรานซิชัน d10 กับ
แอนไอออนิกลิแกนตสําหรับหาร
ประยุกตใชดานลูมิเนสเซนต

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.วีนาวรรณ
สมผล ศวท. 5,000 - 5,000

6
การสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณทาง
กายภาพของผลึกรวม ธีโอฟลลีนกับกรด
คารบอกซิลิก

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.วีนาวรรณ
สมผล ศวท. 5,000 - 5,000
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7

สังเคราะหและศึกษาลักษณะโครงสราง
ของโลหะ-ลิแกนดผสมแบบ neutral
organic ligands โดยขึ้นอยูกับ
Co(SCN)2

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.วีนาวรรณ
สมผล ศวท. 5,000 - 5,000

โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา

8 การประยุกตใช Laminin receptor
ปองกันไวรัสโรคกุง

1 ตุลาคม
2554

ศ.ดร.อมรรัตน
พงศดารา80%

โครงการ
มหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน

ทร

- 487,200 487,200
อ.ดร.มลธิรา ศรี
ถาวร20%

9
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรไทยตอการยับยั้งเชื้อกอโรคใน
กุง

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.มลธิรา ศรี
ถาวร ศวท. 20,000 - 20,000

10

การโคลนและศึกษาสมบัติของ
ยีน Gamma-interferon-
inducible lysosomal thiol
reductase (GILT) จากกุงกุลาดํา (
Penaeus monodon) และกุงแวนนา
ไม (Penaeus vannamei)

1 ตุลาคม
2554

ศ.ดร.อมรรัตน
พงศดารา
(หัวหนาโครงการ)
45%
ดร.วราพร
วรรณนา
(ผูรวมวิจัย)30%

สกว. - 175,000 175,000

อ.ดร.มลธิรา ศรี
ถาวร
(ผูรวมวิจัย)25%

11 การปองกันไวรัสโรคกุงดวยโปรตีน
ลูกผสม Pm-RACK1

1 ตุลาคม
2554

ดร.วราพร
วรรณนา (
หัวหนาโครงการ)
45%ศ.ดร.
อมรรัตน พงศ
ดารา(ผูรวมวิจัย)
30%

สกว. - 175,000 175,000

อ.ดร.มลธิรา ศรี
ถาวร
(ผูรวมวิจัย)25%

12

การสกัดและวิเคราะหนํ้าตาลโมเลกุล
เด่ียวของเอ็กซตรา เซลลูลาร โพลีแซคคา
ไรด (EPS) จาก Rhizobium sp. สาย
พันธุ 8211 ดวยเทคนิค Thin Layer
Chromatography

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.จินตนาถ
วงศชวลิต ศวท. 20,000 - 20,000
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ภายใน ภายนอก รวม

13

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเจริญ
และการผลิตของโพลีแซคคาไรดจาก
Pseudomonas sp. NII-1015 และ
Rhizobium sp. Clone G17-3-A09

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.จินตนาถ
วงศชวลิต ศวท. 5,000 - 5,000

14
การสกัดโพลีแซคคารไรดแบคทีเรียสราง
โพลีแซ
คคารไรดและการนําไปประยุกตใช

1 กรกฎาคม
2555

อ.ดร.จินตนาถ
วงศชวลิต

บัณฑิต
วิทยาลัย 100,000 - 100,000

15
การศึกษาหนาท่ีของโดเมนท่ี 3 ของ
โปรตีนสารพิษ Cry4Ba จากเชื้อบาซิลลัส
ธูรินเจนซีส

1 กรกฎาคม
2555

อ.ดร.อานนท
ธรรมสิทธิรงค สวก. - 480,000 480,000

16

การคัดแยกและศึกษาจุลินทรียจากลูกนํ้า
ยุงเพ่ือใชเปน Host ในการผลิตโปรตีน
สารพิษ Cry4Ba จากเชื้อ บาซิลัส ธูริน
เจนซีส

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.อานนท
ธรรมสิทธิรงค ศวท. 20,000 - 20,000

17
การศึกษสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเจริญ
การสรางสปอร และการผลิตโปรตีนของ
Bacillus thuringiensis

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.อานนท
ธรรมสิทธิรงค ศวท. 5,000 - 5,000

18
การแยกบริสุทธ์ิและศึกษาโปรตีนจาก
สารสกัดเมล็ดพืชท่ีมีฤทธ์ิทําลาย
เชื้อจุลินทรีย

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.สุทธิเดช
ปรีชารัมย สกว. - 240,000 240,000

19
การแยกและคัดเลือกจุลินทรียท่ีผลิตเอน
ไซดเพคติเนสเพ่ือนําไปใชในกระบวนการ
แชฟอกเสนใย

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.สิทธิชา ณ
ระนอง ธรรมศิทธิ
รงค

ศวท. 5,000 - 5,000

20 ผลของการใชคล่ืนไมโครเวฟตอการลด
ปริมาณเชื้อจุลินทรียในถั่วลิสงปน

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.จุฑาทิพย
โพธ์ิอุบล ศวท. 5,000 - 5,000

21

Study of gene amplificationby
adaptive mutability of natural
bacterial isolated from Thailand
Visiting Associate Professor at
Department of Microbiology,
University of California, Davis.

25ก.ค.55-25
ต.ค.55

รศ.ดร.จุรียรัตน ลี
สมิทธ์ิ ตางประเทศ - 478,932 478,932

โครงการจัดต้ังสายวิชาฟสิกส

22 โครงสรางนาโนสังกะสีออกไซดสําหรับใช
เปนวัสดุยับยั้งแบคทีเรีย

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.สุชีวัน
กรอบทอง

สวพ. 200,000 - 200,000อ.ดร.สุทธิพจน
สุทธนะ
รศ.นพปฎล สุทธิ
ศิริ



44 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555

ลํา
ดับ
ท่ี

โครงการ

ชวง
ระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ

ชื่อแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม

23 การสังเคราะหและการหาลักษณะเฉพาะ
ของอนุภาคนาโนซิงกออกไซด

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.สุภเดช สุจิ
นพรัหม ศวท. 20,000 - 20,000

24 เสถียรภาพของฟลมบางพอลิสไตรีนท่ีมี
ทรี อารม พอลิสไตรีน เปนสารเติมแตง

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.สุนทรี แสง
จันทร สวพ. 200,000 - 200,000

สายวิชาวิทยาศาสตร

25

ผลของสารสกัด
จาก Spirulina maxima ตอการ
เจริญเติบโตของเมล็ดและตนกลาของ
พันธุ Oryza sativa var. Japonica

1 พฤษภาคม
2555

รศ.ดร.ศิริลักษณ
เอี่ยมธรรม

ศวท. 5,000 - 5,000นส. นรินทิพย
สายทอง
อ.ดร.อารม อัน
อาตมงาม

26

การประเมินความเปนพิษท่ีมีผลตอเซลล
และศักยภาพการเปนสารตานการกอ
กลายพันธุจาก
สารสกัดลูกใตใบโดยทดสอบกับหอม
แขก (Allium cepa.)

1 พฤษภาคม
2555

รศ.ดร.ศิริลักษณ
เอี่ยมธรรม

ศวท. 5,000 - 5,000นส. ชญานิศ
กลองรัง

27

การสํารวจสาร Phytoecdysteroids ใน
เฟรน
สกุล Microsorum sensu Link ใน
ประเทศไทย

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.สหณัฐ
เพชรศรี

สวพ. 230,000 - 230,000
อ.ดร.วรางคณา
จิตตชุม
ศ.ดร.ทวีศักด์ิ
บุญเกิด (ท่ี
ปรึกษาโครงการ)

28
การศึกษาผลของชนิดพืชอาหารตอการ
เจริญเติบโตและความสมบูรณของผีเส้ือ
ถุงทองธรรมดา

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.สราวุธ
คลอวุฒิมันตร ศวท. 20,000 - 20,000

29
ผลของการฉายคล่ืนไมโครเวฟตอการ
เปล่ียนแปลงทางดานชีวเคมีและกายภาพ
ในถั่วลิสงปน

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.พริมา พิริ
ยางกูร ศวท. 5,000 - 5,000

30
ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซี
ตอการเปล่ียนแปลงทางดานชีวเคมีและ
กายภาพในถั่วลิสงปน

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.พริมา พิริ
ยางกูร ศวท. 5,000 - 5,000

31

ศึกษาการตานทานโรคและคุณภาพ
ผลผลิตของเสาวรสท่ีคัดเลือกจากเทคนิค
somaclonal variation ในแปลงปลูก
Study of resistant and yield quality
of the selection from somaclonal
variation technique of passion fruit
in the field

1 ตุลาคม
2554

รศ.ดร.สิริภัทร
พราหมมณีย

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง

- 344,300 344,300
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สายวิชาศิลปศาสตร

32

การสํารวจความเปนไปไดในการดําเนิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรม

1 พฤษภาคม
2555

ผศ.ดร.ปราณี
โชคขจิตสัมพันธ ศวท. 20,000 - 20,000

33 โครงการวิจัยสรางหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ

1 พฤษภาคม
2555

อ.เพ็ญสินี กิจคา
อ.ดร.วิสุทธ์ิ จรูญ
ธวัชชัย
อ.ดร.อรทัย
ชัยญา จรูญธวัช
ชัย

สายวิชาศิลป
ศาสตร ศวท. 14,410 - 14,410

34
โครงการวิจัยการสรางหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
การส่ือสาร

1 พฤษภาคม
2555

อ.เพ็ญสินี กิจคา
อ.ดร.วิสุทธ์ิ จรูญ
ธวัชชัยอ.ดร.
อรทัย ชัยญา
จรูญธวัชชัย

สายวิชาศิลป
ศาสตร ศวท. 14,400 - 14,400

35 การสรางและการใชส่ือการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4

10
กรกฏาคม

2555

อ.อรรถพล คํา
เขียน - 84,000 84,000

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

36

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูกระบวนการใน
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีฝงธนบุรี
กรุงเทพมหานคร (ระยะทุน 1 ป)

20 สิงหาคม
2555

นางณัฐินี ชุติ
มันตพงศ
(นักวิจัยรวม)

- 70,000 70,000

37

การศึกษาวิธีการสอนโดยใชเทคนิคกรณี
ตัวอยาง เพ่ือสรางความเขาใจในการ
คํานวณอัตราสวนทางการเงินสําหรับ
นิสิตท่ีเรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.สมยศ
วิวรรธนอภินัย

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

10,000 - 10,000

38

การใชแบบฝกหัดรวมกับเทคนิคการ
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาความเขาใจใน
เน้ือหาสําหรับนิสิตท่ีเรียนรายวิชา
เศรษฐศาสตรจุลภาค I

1 สิงหาคม
2555 ผศ.วลี สงสุวงศ

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

10,000 - 10,000
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39

การพัฒนาความสามารถในการผาน
รายการคาไปยังบัญชีแยกประเภทโดชใช
เทคนิคกลุมชวยเหลือรายบุคคล สําหรับ
นิสิตท่ีเรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.สมนึก จง
ไพบูลยกิจ

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

10,000 - 10,000

40
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตกระชายในอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

1 มิถุนายน
2555 ผศ.วลี สงสุวงศ

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

30,000 - 30,000

41

องคประกอบแหงความยั่งยืนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
และราชบุรี

1 เมษายน
2555

อ.ดร.พงศพันธ
ศรีเมือง

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

30,000 - 30,000

42
อุปสงคการบริโภคอาหารมังสวิรัติของ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.บุศยรินทร
กองแกว

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

30,000 - 30,000

43

ศึกษาผลกระทบอัตราสวนวิเคราะห
นโยบายทางการเงินเปรียบเทียบกับราคา
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจากการเริ่ม
ใชมาตราฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน
ของพนักงานในป 2554 เปนครั้งแรก
กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET
HD

11 มิถุนายน
2555

อ.ดร.สมยศ
วิวรรธนอภินัย

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

30,000 - 30,000
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ลํา
ดับ
ท่ี

โครงการ

ชวง
ระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ

ชื่อแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม

44 การศึกษาความเปนไปไดในการเปด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1 สิงหาคม
2555

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

42,000 - 42,000

45

การศึกษาความตองการในการศึกษาตอ
ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภูมิภาค
ตะวันตกและความตองการของ
ตลาดแรงงาน

1 สิงหาคม
2555

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

50,000 - 50,000

โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร

46

โครงการสํารวจทัศนคติของผูเกี่ยวของใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ตอแนวทางในการกํากับดูแลเน้ือหา
(Content)

1 กันยายน
2555

อ.สุภณิดา พวง
ผกา

สํานักงาน
คณะกรรมกา

รกิจการ
กระจายเสียง

กิจการ
โทรทัสนและ

กิจการ
คมนาคม
แหงชาติ

- 1,500,000 1,500,000

โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

47
การดําเนินงานรางวัลชุมชนออนไลนเพ่ือ
การจัดการความรูสุข
ภาวะ Gotoknow.org

1 มิถุนายน
2555 อ.ขจิต ฝอยทอง

สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
สงเสริม
สุขภาพ
รวมกับ

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน
ทร วิทยาเขต

หาดใหญ

- 60,000 60,000
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ลํา
ดับ
ท่ี

โครงการ

ชวง
ระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ

ชื่อแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม

48
การพัฒนาและกระตุนชุมชนออนไลน
ของระบบการจัดการเรียน
รู Classstart.org

1 มิถุนายน
2555 อ.ขจิต ฝอยทอง

สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
สงเสริม
สุขภาพ
รวมกับ

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน
ทร วิทยาเขต

หาดใหญ

- 60,000 60,000

โครงการท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี

1

การศึกษาโครงการและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ oxiranes
บน Nanoporous และ
Mesoporous Zeolites

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.บุญเดช เบิก
ฟา สกว. - 240,000 240,000

2

การโคลน การหาลําดับนิวคลีโอไทด และ
แสดงออกของยีนลีแวนซูเครสของแบดที
เรียท่ีไดจากดิน และนํ้า และลักษณะ
สมบัติของผลิตภัณฑลีแวน

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.กมลทิพย
ขัตติยะวงศ สกว. - 240,000 240,000

3

การใชเอนไซมดัดแปรแปงมันสําปะหลัง
การผลิตฟงกชันนัล
ออลิโกแซ็กคาไรด และการประยุกตใน
อาหาร

1 มิถุนายน
2555

ศ.ดร. เปยมสุข
พงษสวัสด์ิ
(หัวหนาชุด
โครงการ)
รศ.ดร. สายวรุฬ
ชัยวานิชศิริ
รศ.ดร. กัลยา
เลาหสงคราม
อ.ดร. เกื้อการุณย
ครูสง

- 275,000 275,000

อ.กมลทิพย
ขัตติยะวงศ
(ผูรวมวิจัย)
(10%)

4

การผลิตไซโคลเดกซทรินวงใหญและแปง
มันสําปะหลังดัดแปรดวยเอนไซมแอมิ
โลมอลเทสและการนําไปใชในอาหาร(
โครงการหลัก: การใชเอนไซมดัดแปรแปง
มันสําปะหลัง การผลิตฟงกชันนัลออลิโก
แซ็กคาไรด และการประยุกตในอาหาร)

1 มิถุนายน
2555

ศ.ดร. เปยมสุข
พงษสวัสด์ิ (
หัวหนาชุด
โครงการ)รศ.ดร.
สายวรุฬ ชัยวา
นิชศิริ (ผูรวม
วิจัย)รศ.ดร.

- 68,250 68,250
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ลํา
ดับ
ท่ี

โครงการ

ชวง
ระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ

ชื่อแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
กัลยา เลาห
สงคราม

อ.กมลทิพย
ขัตติยะวงศ
(10%) (ผูรวม
วิจัย)

5

กลุมวิจัยเรื่อง เอนไซมดัดแปร
คารโบไฮเดรต: จากงานวิจัยพ้ืนฐานสูการ
ประยุกตmodified carbohydrate
enzyme

1 มิถุนายน
2555

ศ.ดร.เปยมสุข
พงษสวัสด์ิ
(หัวหนา
โครงการ)

สํานักงาน
บริหาร
งานวิจัย
สํานักงาน
วิชาการ

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

- 75,000 75,000

อ.กมลทิพย
ขัตติยะวงศ(5%)

6
การสังเคราะห (ออรโทร-, เมตา- ,พารา-)
โอลิโกแอนทราซีน สําหรับประยุกตใชใน
อุปกรณพอลิเมอรไดโอดเปลงแสง

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.พิเชษฐ
อนุรักษอุดม สวพ. 300,000 - 300,000
ประราลี แวนแกว

7
การสกัดแทนนินจากพืชโดยการจับกอน
ดวยไฟฟาเพ่ือใชเปนสารปองกันการ
เส่ือมสภาพ

1 ตุลาคม
2554

รศ.ดร.วีรชัย
พุทธวงศ สวพ. 200,000 - 200,000

8

การแยกและพิสูจนเอกลักษณสารออก
ฤทธ์ิจากขาวกลองงอก
เพ่ือใชในการปองกันโรคหัวใจและหลอด
เลือด(โครงการหลัก: บทบาทของสาร
สกัดจากขาวกลองงอกตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด)

1 เมษายน
2555

อ.สุนทรี เพ็ชรดี
คณะสัตว
แพทยศาสตร
กําแพงแสน1. อ.
ดร.วันเพ็ญ เหลา
ศรีไพบูลย
2. อ.ดร.นงพงา
จรัสโสภณ

สํานักงาน
พัฒนาการ

วิจัย
การเกษตร

(สวก)

- 267,640 267,640

9 การแยกตะกั่วและทองแดงจากนํ้าเสีย
โดยวิธีซีเมนเทชันดวยลวดเหล็ก

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.วีรมลล ไว
ลิขิต ศวท. 5,000 - 5,000

10 การแยกตะกั่วและทองแดงจากนํ้าเสีย
โดยวิธีซีเมนเทชันดวยตะปูเหล็ก

1 พฤษภาคม
2555

อ.ดร.วีรมลล ไว
ลิขิต ศวท. 5,000 - 5,000

11 การวิจัยและพัฒนาพอลิเมอรนําไฟฟา 1 มิถุนายน
2555

รศ.ดร.ศราวุธ ริม
ดุสิต 50%

ปตท. - 500,000 500,000อ.ดร.สุนันท ทิพย
ทิพากร 50%

โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา
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ลํา
ดับ
ท่ี

โครงการ

ชวง
ระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ

ชื่อแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม

12

การสกัดแยกและศึกษาโครงสรางทาง
เคมีของโพลีแซคคารไรดท่ีผลิตโดย
จุลินทรียท่ีแยกไดจากดินในไรออยและ
การประยุกตใชในทางการแพทยและ
การเกษตร

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.จินตนาถ
วงศชวลิต สกว. - 240,000 240,000

13
สะสมตะกั่วในขาวโพดและชนิด
แบคทีเรียท่ีพบในพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปอน
ตะกั่วบริเวณบานคลิต้ี จ.กาญจนบุรี

1 กรกฎาคม
2555

อ.ดร.จินตนาถ
วงศชวลิต40% บัณฑิต

วิทยาลัย 100,000 - 100,000
ผศ.ดร.ธนวรรณ
พาณิชพัฒน60%

14 การหมักเอทานอลจากนํ้าออยสายพันธุ
พลังงานโดยยีสตทนเอทานอล

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.สุทธิชา ณ
ระนอง ธรรมสิทธิ
รงค
(หัวหนาโครงการ)
70%

กองทุนเพ่ือ
สงเสริมการ

อนุรักษ
พลังงาน
สํานักงาน

นโยบายและ
แผนพลังงาน

- 28,000 28,000

รศ.ประเสริฐ ฉัตร
วชิระวงษ(ผูรวม
วิจัย)30%

15
โครงการการศึกษาประสิทธิภาพหัวเชื้อ
ผสมจากจุลินทรียธรรมชาติ เพ่ือสงเสริม
การเจริญของผักกินสด

1 กรกฎาคม
2555

รศ.ดร.จุรียรัตน ลี
สมิทธ์ิ - 452,019 452,019

โครงการจัดต้ังสายวิชาฟสิกส

16
วัสดุไฮดรอกซีอะพาไทตระดับนาโน
สําหรับประยุกตใชงานทางดาน
การแพทย

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.ศุภเดช สุจิ
นพรัหม

สวพ. 150,000 - 150,000

ดร.กิตติศักด์ิชัย
แนมจันทร
ดร.เขมฤทัย
ถามะพัฒน
รศ. ดร.สุรสิงห
ไชยคุณ

สายวิชาวิทยาศาสตร

17
การใชสาหรายสไปรูลินาในการบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมและผลิตสารชีว
ผลิตภัณฑ

1 ตุลาคม
2554

รศ.ดร.ศิริลักษณ
เอี่ยมธรรม

สถาบัน
วิทยาการขั้น
สูง แหง มก

244,000 - 244,000
ปยนารถ ศรชัย

18

การสํารวจส่ิงมีชีวิตกลุมแมงมุม แมงปอง
เบ้ืองตนในประเทศไทย และผลของการ
ใชสารเคมีเกษตรตอแมงมุมท่ีพบในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม

1
พฤศจิกายน

2554

Mr. Ondrej
Kosulic

ศวท. 9,000 - 9,000Mr. Prasit
Wongprom
Ms. Wimolwan
Chotwong
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ลํา
ดับ
ท่ี

โครงการ

ชวง
ระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ

ชื่อแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
อ.ดร.พัชนี วิชิต
พันธุ
(ท่ีปรึกษา

โครงการ)

19

ความหลากหลายแมงมุมในระบบนิเวศ
ปาของสถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช
จ.นครราชสีมา
Spiders diversity in forest
ecosystem of Sakaerat
Environment Research
Station,Nakhon Ratchasima,
Province.

1 กรกฎาคม
2555

นาย ประสิทธ์ิ
วงษพรม อ.ดร.
พัชนี วิชิตพันธุ
(30%) นาย
ทักษิณ อาชวาคม

ศูนย
ธรรมชาติ
ศึกษาไทย

- 16,940 16,940

20

การปรับสภาพวัชพืชนํ้า (ผักตบชวา(
Eichhornia crassipes)) ดวยไมโครเวฟ
รวมกับดาง และการไฮโดรไลซิสดวย
เอนไซม

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.รัชพล พะ
วงศรัตน ศวท. 10,000 - 10,000

21

การผลิตเอธานอลจากผักตบชวา (
Eichhornia crassipes) โดยใชยีสตท่ี
หมักนํ้าตาลไซโลสตรึงรูปในถังปฎิกรณ
ชีวภาพแบบแพคเบด

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.รัชพล พะ
วงศรัตน

สวพ. 300,000 - 300,000รศ.ดร.อรัญ หัน
พงศกิตติกุล (ท่ี
ปรึกษาโครงการ)

22

ผลกระทบของวิกฤตโลกรอนและการ
จัดการใชฟางขาวตอผลผลิตขาวและ
แนวโนมการปลอย
กาซมีเทนจากการปลูกขาว

1 ตุลาคม
2554

อ.ดร.เครือมาศ
สมัครการ สวพ. 200,000 - 200,000

23

การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของ
โลหะหนักในตะกอนดินและแมลงนํ้ากลุม
ไทรคอบเทอราในลําธารบริเวณเหมืองแร
สังกะสี

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.แตงออน
พรหมมิ สกว. - 240,000 240,000

24
ความหลากหลายของผีเส้ือกลางวันตาม
ระดับความสูงในอุทยานแหงชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร

1 สิงหาคม
2555

อ.ดร.สราวุธ
คลอวุฒิมันตร สวพ. - 250,000 250,000

25
การเปรีบยเทียบการใชทานตะวันและ
ขาวฟางดูดซับตะกั่วท่ีปนเปอนในดินท่ี
บานคลิต้ี จังหวัดกาญจนบุรี

1 พฤษภาคม
2555

ผศ.ดร.ธนวรรณ
พาณิชพัฒน ศวท. 10,000 - 10,000
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ลํา
ดับ
ท่ี

โครงการ

ชวง
ระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ

ชื่อแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม

26

การคัดเลือกขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ
กลายสายพันธุทนเค็มดวยการใชหลาย
พารามิเตอรและตรวจสอบการสดงออก
ของยีนท่ีเกี่ยวของกับกลไกการทนเค็ม

1 มิถุนายน
2555

อ.ดร.จรีรัตน
มงคลศิริวัฒนา
(หัวหนาโครงการ)
(30%)
ดร. สุริยันตร
ฉะอุม
หนวยปฏิบัติการ
วิจัยกลาง ศูนย
พันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ (ผูรวม
วิจัย)(30%)
นางสาวปริยา
มณีประเสริฐ
สายวิชา
วิทยาศาสตร
(ผูรวมวิจัย)
(40%)

สํานักงาน
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
แหงชาติ

840,000 840,000

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

27

การสรางนวัตกรรมภูมิปญญาเศรฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการ
แขงขันของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑในจังหวัดนครปฐม

1 พฤษภาคม
2555

อ.จุรีวรรณ
จันพลา

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

30,000 - 30,000

28 ทัศนคติของประชาชนตอการใชกาซ
NGV ในรถยนตสวนบุคคล

18
พฤษภาคม

2555

อ.ดร.สมนึก จง
ไพบูลยกิจ

โครงการ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต การ
จัดการ ภาค

พิเศษ

30,000 - 30,000

รวม 2,957,610 7,887,281 10,844,891
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 ขอมูลงานวิจัยท้ังหมด คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายละเอียด ประจําป

2553 2554 2555
จํานวนโครงการวิจยัท้ังหมด (ปงบประมาณ พ.ศ.) 80 66 76
จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.)

ระดับชาติ 7 40 74
ระดับนานาชาติ 8 46 44

รวม 15 86 118
จํานวนบทความวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนท่ีไดรบั
การตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.)

ระดับชาติ N/A 18 18
ระดับนานาชาติ N/A 28 23

รวม N/A 46 41
จํานวนบทความวิชาการท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.)

ระดับชาติ 0 1 0
ระดับนานาชาติ 0 0 0

รวม 0 1 0
จํานวนบทความวิชาการท่ีเก่ียวของ
กับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน
พ.ศ.)

ระดับชาติ 0 1 0
ระดับนานาชาติ 0 0 0

รวม 0 1 0

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจยัท่ี
เขารวมประชุมวิชาการ (ปการศึกษา)

ระดับชาติ N/A 33 14
ระดับนานาชาติ N/A 5 14

รวม N/A 38 28
จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจยัท่ี
นําเสนอผลงานวิชาการ (ปการศึกษา)

ระดับชาติ N/A 26 -
ระดับนานาชาติ N/A 0 -

รวม N/A 26 -
จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิง (citation) ใน refereed
journal หรือในฐานขอมูล (ปปฏทิิน
พ.ศ.)

ระดับชาติ N/A N/A 0
ระดับนานาชาติ N/A N/A 99

รวม 0 90 99

จํานวนงานวิจัยท่ีไดสรางนวัตกรรม
ใหม (ปการศึกษา)

ในประเทศ N/A 0 0
ตางประเทศ N/A 0 0

รวม N/A 0 0
จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบัตร
(ปปฏิทิน พ.ศ.)

ในประเทศ 2 0 1
ตางประเทศ 0 0 0

รวม 2 0 1
จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดลิขสทิธ์ิ
(ปปฏิทิน พ.ศ.)

ในประเทศ 0 0 0
ตางประเทศ 0 0 0

รวม 0 0 0
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรค (ปงบประมาณ พ.ศ.)

ภายใน N/A 3,462,850 2,957,610
ภายนอก N/A 10,870,330 7,887,281

รวม 32,034,100.00 14,870,330 10,844,891
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม

ภายใน N/A 1,417,600 5,325,849
ภายนอก N/A 7,730,830 0
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รายละเอียด ประจําป
2553 2554 2555

และความยั่งยืน (ปงบประมาณ พ.ศ.) รวม N/A 9,148,430 5,325,849
จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ีไดรับ
ทุนสนับสนุนวิจัย (ปงบประมาณ
พ.ศ.)

ภายใน N/A 50 47
ภายนอก N/A 3 1

รวม 140 53 48

 ขอมูลสรุปจํานวนสถาบันท่ีมีขอตกลงความรวมมือทุกดาน
ประเทศท่ีมีความรวมมือ จํานวนสถาบันท่ีมีความรวมมือ (MOU) จํานวนโครงการท่ีเกิดจากความรวมมือ (MOU)

2551 2552 2553 2554 2555 2555
สาธารณรัฐประชาชนจีน - - - - 1 1
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1.9.7 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน)
 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ
ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนนุ

โครงการ

จํานวนคร้ังท่ี
ใหบริการ รายรับจริง

ภายใน ภายนอก
1. จากฐานขอมูลสํานกังานบริการวิชาการ
1.คายวิทยาศาสตร โรงเรียนเสาไห
“วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรีคาย
วิทยาศาสตร โรงเรียนเสาไห “วิมล
วิทยานุกูล” จ.สระบุรี

อ.เพ็ญสินี  กิจคา โรงเรียนเสาไห “วิมล
วิทยานุกูล” จ.สระบุรี

 55,667

2. โครงการคายวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จ.
สุพรรณบุรี

อ.ดร.วรางคณา จิตตชุม โรงเรียนกรรณสตู
ศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

 106,000

3.โครงการคายฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร
โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"
จ.สระบุรี

อ.ดร.รัชพล พะวงศรัตน โรงเรียนหนองแค"สร
กิจพิทยา" จ.สระบรุี

 26,000

4.โครงการความเปนเลิศ
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรยีน
สตรีวัดอัปสรสวรรค จ.
กรุงเทพมหานคร

อ.ดร.วรางคณา จิตตชุม โรงเรียนสตรีวัดอัปสร
สวรรค
จ.กรุงเทพมหานคร

 113,000

5.โครงการพัฒนากระบวนการมี
สวนรวมเพ่ือจดัทําความเห็น
ประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (สําหรับโครงการขยาย
กําลังการผลิตไวนิลคลอไรดโมโน
เมอร ของโรงงานท่ี 1 และโรงงานท่ี
2

อ.ดร.กิตติพจน เพ่ิมพูล กรมสงเสรมิคุณภาพ
และสิ่งแวดลอม โดย
สํานักคณะกรรมการ
องศการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ

 786,600

6. โครงการพัฒนากระบวนการมี
สวนรวมเพ่ือจดัทําความเห็น
ประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ สําหรับโครงการขยายโรง
ประกอบโลหกรรมแรทองคําของ
บริษัท อัคราไมน่ิง จํากัด

อ.ดร.กิตติพจน เพ่ิมพูล กรมสงเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

 1,408,980

7. โครงการสํารวจทัศนคติของ
ผูเก่ียวของในกิจการกระจายเสียง

อ.สุภณิดา พวงผกา สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการ

 1,500,000
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โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ
ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนนุ

โครงการ

จํานวนคร้ังท่ี
ใหบริการ รายรับจริง

ภายใน ภายนอก
และกิจการโทรทัศนตอแนวทางใน
การกํากับดูแลเน้ือหา (Content)

กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.)

8. โครงการคายวิทยาศาสตร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั
สระบรุี

อ.เพ็ญสินี  กิจคา โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สระบรุี

 79,489

รวม 8 4,075,736
2. ไมอยูในฐานขอมลูสํานักงานบริการวิชาการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) จังหวัด
นครปฐม สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการจดัตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร

ศูนยสงเสริมการวิจัย
และถายทอด

เทคโนโลยี คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาศาสตร

 61,345

2.โครงการอบรมบริการวิชาการ
เรื่อง การประยุกตใชเทคนิคการ
จัดการโลจสิติกสสําหรับการ
บริหารธุรกิจ

โครงการจดัตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร

-  5,855

3.โครงการอบรมบริการวิชาการ
เรื่อง การบริการใหคําปรึกษาและ
ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาผานทาง
อินเทอรเน็ต

โครงการจดัตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร

-  5,000

4. 3 in 1 …ชีวิตกาวไกลดวย ๓
ภาษา

ผศ.ดร.ปราณี
โชคขจิตสัมพันธ

วัดธรรมปญญาราม
บางมวง

 -

5. โครงการเครือขายความรวมมือ
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
อาเซียน : การสรางและการใชสื่อ
การสอนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี
4

อ. อรรถพล     คําเขียน
(วิทยากรรวม)

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สมุทรสาคร

 -

6. โครงการคายเยาวชนแมงมุมท่ีรกั
ครั้งท่ี 1

อ.ดร.พัชนี  วิชิตพันธุ ศูนยสงเสริมการวิจัย
และถายทอด

เทคโนโลยี คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาศาสตร

 -

7. โครงการชุมชนสัมพันธ อ.สุภณิดา พวงผกา นิสิต และครูนักเรียน
โรงเรียนใกลเคียง

มหาวิทยาลยั

 50,000

8. โครงการสอนรายวิชาทาง
คณิตศาสตรใหนักเรยีนโครงการ
หองเรียนวิทยาศาสตร (วมว.)

หัวหนาสายวิชา
คณิตศาสตร

โครงการหองเรียน
วิทยาศาสตร (วมว.)

 322,600
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โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ
ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนนุ

โครงการ

จํานวนคร้ังท่ี
ใหบริการ รายรับจริง

ภายใน ภายนอก
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
กําแพงแสน
9. โครงการประกวดและแขงขัน
ทักษะคณิตศาสตร (งานเกษตร
กําแพงแสน)

หัวหนาสายวิชา
คณิตศาสตร

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั

 19,200

10. โครงการอาสาสมัคร(รักษ)
สิ่งแวดลอมพัฒนาการเรยีนรูการ
เก็บขอมูลภาคสนามและการจดั
จําแนกความหลายของชนิดสัตวไมมี
กระดูกสันหลังขนาดใหญหนาดินใน
แหลงนํ้าจืด

อ.ดร.แตงออน พรหมมิ -  -

11. โครงการคายคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร

รศ.วิรัตน  สุวรรณาภิชาติ
อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ

- -  -

12. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร คอมพิวเตอร โลก
ดาราศาสตรและอวกาศ

อ.ศศิน  เทียนดี
อ.ปรวี วงศสวัสดิส์ุริยะ

- -  -

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพครูฟสิกส
ในการพัฒนาชุเครื่องมือและ
อุปกรณฟสิกสพ้ืนฐาน"

ผศ.นพพร  รันชวง - -  -

14. โครงการดาราศาสตรสัญจร อ.ดร.ศศิมลฑล  มวงศรี
จันทร

- -  -

รวม 2 14 464,000
รวมท้ังสิ้น 2 22 4,539,736
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 ขอมูล




 รายละเอียดการบริการวิ ชาการท้ังหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ.

2553 2554 2555
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 27 11 22
จํานวนคนท่ีไดรับบริการ 1,413 883 N/A

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 3,472,800 2,387,323 4,539,736
มูลคา (บาท) 3,472,800 2,387,323 4,539,736

1.9.8 การบริหารและการจัดการ
รายการ ปการศึกษา

2553 2554 2555
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ (ไมนับซํ้า) N/A 68 28

- จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (ไมนับซ้ํา) N/A 61 14

- จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไมนับซ้าํ) N/A 7 14

จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ (ไมนับซํ้า) N/A 0 0

- ดานการวิจัย N/A 0 0
- ดานศิลปวัฒนธรรม N/A 0 0
- ดานอ่ืนๆ N/A 0 0
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รายการ ปการศึกษา
2553 2554 2555

จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไมนับซํ้า) N/A 0 0

- ดานการวิจัย N/A 0 0
- ดานศิลปวัฒนธรรม N/A 0 0
- ดานอ่ืนๆ N/A 0 0
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ (ไมนับซํ้า) N/A 73 103

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ N/A 67 89

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพตางประเทศ N/A 6 9

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผูบริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไมมีใหใส (NA) N/A 4.49 3.40

1.9.9 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา ชื่อผลงาน

2553 1. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติกําแพงแสนผลิตภณัฑธรรมชาติ ครั้งท่ี 1 (The 1st Kamphaeng Sean
International Natural Products Symposium: KINS) เมื่อวันท่ี 23-24 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ
คองคอรด กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนเวทีใหนักวิจัยและนักวิชาการท้ังในและตางประเทศมาพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดกับผูนําทางวิชาการดานเคมีของผลิตภัณฑในระดับนานาชาติ โดยมผีูเขารวมจากประเทศตางๆ 15 ประเทศ
ประมาณ 150 คน
2. สรางอาคารการเรยีนรูทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร 11) โดยใชงบประมาณเงินรายไดของโครงการภาคพิเศษ
หลักสตูร วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

2554 1. มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบรูณาการระหวางสาขา โดยมีความรวมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คือ
หลักสตูร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร)  ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา จํานวน 4 หลักสูตร ไดครบทุกหลักสูตร
3. สรางอาคารการเรยีนรูทางภาษา (อาคาร 12) และอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  โดยใช
งบประมาณเงินกูจากสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

2555 1. สรางอาคารกิจการนิสติ โดยใชงบประมาณกองทุนพัฒนานิสิต จาํนวน 13,666,600 บาท

1.10 ท่ีตั้ง พื้นท่ี ลักษณะอาคารและพื้นท่ีใชสอย
(มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่ออาคารท้ังหมดของคณะและพ้ืนท่ีใชสอย ปท่ีเริ่มใชอาคาร)

ช่ืออาคาร พื้นท่ีใชสอย ปท่ีเริ่มใช
อาคารปฏิบัติการกลาง (อาคาร 1-2) 5,637.60 ตร.ม. พ.ศ. 2536
อาคารกิจกรรมนิสิต (อาคาร 6)(เรือนเลี้ยงไหมเดิม) 153 ตร.ม. พ.ศ. 2536
อาคารเก็บพัสดุ (อาคาร 7) 246.10 ตร.ม. พ.ศ. 2536
อาคารปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 (อาคาร 3-4) 5,637.60 ตร.ม. พ.ศ. 2536
ลานจอดรถหนาอาคาร 4 2,680 ตร.ม. พ.ศ. 2537



60 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555

ช่ืออาคาร พื้นท่ีใชสอย ปท่ีเริ่มใช
สะพาน 480 ตร.ม. พ.ศ. 2537
รานถายเอกสาร 16 ตร.ม. พ.ศ. 2541
รานจําหนายอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 16 ตร.ม. พ.ศ. 2541
เรือนปลูกพืชทดลอง 4 หลัง 203 ตร.ม. พ.ศ. 2541
อาคารปฏิบัติการพชื-สัตวทดลอง(อาคาร 8) 169 ตร.ม. พ.ศ. 2541
เรือนปลูกพืชทดลอง 1 80.56 ตร.ม. พ.ศ. 2541
เรือนปลูกพืชทดลอง 2 40.00 ตร.ม. พ.ศ. 2541
รานอาหาร 10.50 ตร.ม. พ.ศ. 2541
โรงจอดรถยนต 78 ตร.ม. พ.ศ. 2544
อาคารปฏิบัติการวทิยาศาสตรทัว่ไป กําแพงแสน (อาคาร 5) 2,100 ตร.ม. พ.ศ. 2545
อาคารการเรียนรู (อาคาร 9) 6,315 ตร.ม. พ.ศ. 2551
อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 10) 175.87 ตร.ม. พ.ศ. 2551
โรงจอดรถอาคารการเรียนรู (อาคาร 9) 533.00 ตร.ม. พ.ศ. 2552
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 11) 3,709.83 ตร.ม. พ.ศ. 2554
อาคารการเรียนรูทางภาษา (อาคาร 12) 2,070.17 ตร.ม. พ.ศ. 2555
อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 2,165.70 ตร.ม. พ.ศ. 2555
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บทที่ 2
การรายงานผลการดําเนินงาน

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2555
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยครบถวนท้ัง  4 ดาน ไดแก ดาน

การผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปการศึกษา 2555 มี
ผลการดําเนินงานในดานตางๆ ดังนี้

1. ดานการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
จํานวน 11 หลักสูตร ไดแกหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) บธ.บ.(การจัดการ) บธ.บ.(การตลาด) วท.บ.(วิทยาศาสตร
ชีวภาพ) วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ.(เคมี)  วท.บ.(ฟสิกส)  วท.บ.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต) และ บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) มีนิสิตระดับปริญญาตรี ท้ังหมด จํานวน
3,437 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 8 หลักสูตร ไดแก ศศ.ม.
(รัฐศาสตร)  วท.ม.(วิทยาการพืช)  วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) วท.ม.(จุลชีววิทยา) วท.ม.
(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) วท.ม.(เคมี) หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) และ ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล) มีจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด จํานวน 245 คน นับวาเปนคณะท่ีมีจํานวนหลักสูตร และ
จํานวนนิสิตมากท่ีสุด

2. ดานการวิจัย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรดําเนินงานวิจัย และจัดงบประมาณเงินรายไดในสัดสวนรอยละ 6 ของเงินได
จากคาธรรมเนียมการศึกษาหลังจากหักคาใชจายในการสนับสนุนกองทุนพัฒนานิสิตฯ โดยวงเงินท่ีไดรับใน
ปงบประมาณ 2555 เปนเงิน  2,823,610 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
และมอบใหศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

3. ดานการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สนับสนุนใหหนวยงานและบุคลากรท่ีมีความ
พรอมดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการในรูปของโครงการพัฒนาวิชาการ โดยมีศูนยสงเสริมการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนหนวยงานท่ีชวยในการประสานงาน ปการศึกษา 2555 มี
การดําเนินงานโครงการความรวมมือกับ สสวท. ในการจัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร
โลก – ดาราศาสตร และอวกาศ และรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เปนตน

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดระบบเก่ียวกับการดูแล
งานดาทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ืออนุรักษ ฟนฟูสืบสานวัฒนธรรม ออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ 1) โครงการ/
กิจกรรม สําหรับนิสิต เชน โครงการบายศรีสูขวัญ โครงการไหวครู  และ โครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการ
ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต มีคณบดีเปนท่ีปรึกษาและรองคณบดีฝายกิจการ
นิสิตเปนประธานฯ โดยใชเงินกองทุนพัฒนานิสิตฯ สัดสวนรอยละ 85 ตอป เปนเงิน 2,023,486 บาท 2) สวนของ
โครงการ/กิจกรรม สําหรับบุคลากร  เชน  โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร
โครงการกีฬา เทา-เงิน สัมพันธ และโครงการสืบสานประเพณีเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ เชน  สงทายปเกา
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ตอนรับปใหม ลอยกระทง วางพวงมาลา แหเทียนพรรษา เปนตน โดยมีการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมโดยมีคณบดีเปนท่ีปรึกษาและรองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมเปนประธาน  นอกจากนี้ บุคลากรและนิสิตของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไดเขารวมโครงการ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีจัดโดยวิทยาเขต เชน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต โครงการแห
เทียนจํานําพรรษา วันสถาปนาครบรอบ 33 ป มก.กพส. โครงการปลูกขาววันแมเก็บเก่ียววันพอ ประจําป 2555
โครงการรับขวัญขาว พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม
2555 และ โครงการเดินวิ่งพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ประจําป 2556 เปนตน

การพัฒนากายภาพและโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจากคณะฯ มีการขยายงานดานการผลิตบัณฑิตหลากหลาย
สาขาวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ทําใหโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพไมเพียงพอกับจํานวนนิสิต
จึงมีโครงการกอสรางอาคารศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ เปนเงินท้ังสิ้นประมาณ 436 ลานบาท โดย
ใชเงินกูจากสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ โครงการกอสรางอาคารกิจกรรมนิสิต โดยใช
งบประมาณกองทุนพัฒนานิสิต จํานวน 13,666,600 บาท

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบท่ีใชสําหรับ
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมาย
หรือไมบรรลุเทานั้น

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ
คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.48 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2.1
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (คะแนนเต็ม 5)

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
องคประกอบท่ี 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ

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

องคประกอบท่ี 2
การผลิตบัณฑิต

3.39 3.39 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 3.57 3.86 5.00 3.57 3.86 4.27 4.27 3.57 4.04 4.27 4.27 3.57 4.04

องคประกอบท่ี 3
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต

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

องคประกอบท่ี 4
การวิจัย

2.36 2.36 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.76 1.76 - 1.67 1.67 4.12 4.12 1.76 2.94 4.12 4.12 1.67 2.89

องคประกอบท่ี 5
การบริการทาง
วิชาการแกสังคม

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

องคประกอบท่ี 6
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

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

องคประกอบท่ี 7
การบริหารและ
จัดการ

- - 4.50 4.50 4.50 3.00 3.00 3.00 - 3.40 3.40 - 3.40 3.40 4.50 4.50 3.40 4.28 3.00 3.00 3.40 3.08

องคประกอบท่ี 8
การเงินและ
งบประมาณ

- - 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 3.00 3.00 - 3.00

องคประกอบท่ี 9
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.46 4.46 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.46 4.23 4.00 4.00 4.00 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.23 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 5.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90
ระดับคุณภาพ ตอง

ปรับปรุง
พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี กี พอใช ดี
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในรอบปการศึกษา 2555
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน โดยมีการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งมีตัวชี้วัดและคา
เปาหมายท่ีชัดเจน มีการถายทอดตัวชี้วัดสูบุคลากรในการสัมมนาประจําป มีการติดตามผลการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการ ปละ 2 ครั้ง ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงาน
เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และผูบริหารไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะ ไปดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงแผนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปตอไป

สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมินท้ัง 3 ตัวบงชี้ พบวา
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี
2.2
ตารางท่ี 2.2 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ
2555 2556

ประเมินตนเอง กรรมการ
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การตัวต้ัง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 7 8 8 5.00 5.00
16.1

(สมศ.)
ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ

ขอ 3 3 5 0 5.00 0.00 รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
แตไมนํา
คะแนนมา
ประเมิน

16.2
(สมศ.)

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัต
ลักษณ

คะแนน 3.90 3.90 4.08 0 4.08 0.00

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนท่ีสงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบัน

ขอ 3 2 4 0 4.00 0.00
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-
2554)

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

ผลการดําเนินงาน

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
คณะและไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2552–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี10
(พ.ศ.2552–2555)

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการฝายวางแผนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งกรรมการชุดนี้ประกอบดวย ผูบริหารและผูแทนจาก
หนวยงานภายในท้ังหมดของคณะ เม่ือ กุมภาพันธ 2554 โดยใชชื่อวาแผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร
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และวิทยาศาสตร (1.1-1-1) โดยมีบุคลากรของหนวยงานภายในมีสวนรวมในการจัดทํา ดังรายละเอียดในรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (1.1-1-2)

ในปการศึกษา 2555 ไดมีการทบทวนตัวบงชี้ของแผนพัฒนา 2554-2557 และไดรับการเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2555 วันท่ี 23 กรกฎาคม
2555 วาระท่ี 4.11 เรื่อง ผลการทบทวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (1.1-1-3) ตอมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2555-2558 คณบดีจึงมอบหมายใหรองคณบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผน ปรับปรุงแผนพัฒนา 2554-2557 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ี
มีอยูเดิม ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว และใหหนวยงานภายใน
ของคณะฯ ทุกหนวยงานตรวจสอบ แกไขความถูกตอง โดยบุคลากรหนวยงานภายในมีสวนรวม ไดเปนเลม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร(1.1-1-4) และไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 8/2555 วันท่ี 27 สิงหาคม 2555
วาระท่ี 4.19 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจําป  2555-2558 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (1.1-1-5)

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน

โดย งานนโยบายและแผน ไดจัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติราชการ   4 ป 2555 –2558 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เม่ือเดือน กันยายน 2555 ซึ่งเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย

คํานํา
เอกสารหมายเลข 1 แผนปฏิบัติราชการ 2554 – 2557 ท่ีปรับปรุงตัวชี้วัดแลว
เอกสารหมายเลข 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 –2558) ท่ีแจกแจงใหเห็นความสอดคลองของ

ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ กับประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร โดยแสดงโครงการ/กิจกรรมของฝายตางๆ และหนวยงานภายใน เพ่ือใหฝายตางๆและหนวยงาน
สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตามแผนได

เอกสารหมายเลข 3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) ท่ีเปนภาพรวมของคณะฯเพ่ือสงกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แสดงโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย โดยไมไดแสดงประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

เอกสารหมายเลข 4 ภาคผนวก ซึ่งประกอบดวย
1) โครงการ/กิจกรรมมิไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
2) สรุปตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  2555 – 2558
3) สรุปตัวบงชี้ของแผนงานประจําป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 2555 – 2558

แจกใหผูบริหารและบุคลากรไดรับทราบและนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน โดยจัดทํารูปเลมเปน 2
รูปแบบ คือ

1. รูปเลมสําหรับผูบริหาร คือ คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสายวิชา/ศูนยฯ/สํานักงาน
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา หัวหนาสาขาวิชา และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร (1.1-2-1) ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลท้ังหมด ดังท่ีกลาวขางตน

2. รูปเลมสําหรับบุคลากรท่ัวไป (1.1-2-2) ซึ่งจะไมมีขอมูล เอกสารหมายเลข 3 และ เอกสารหมายเลข 4
ท้ังนี้รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงเวียนทางระบบ e-office ใหผูบริหารฯ รับทราบ (1.1-2-3)

และบุคลากรทุกคนภายในคณะฯ รับทราบ (1.1-2-4) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2555 – 2558 ของคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร และจัดสงใหกับบุคลากรทุกคนภายในคณะฯ (1.1-2-5) นอกจากนี้ไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู เรื่อง แผน ใหกับหนวยงานภายในคณะฯ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแผนพัฒนาของคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรและนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป (1.1-2-
6) และไดเรียนเชิญผูบริหาร ระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี พรอมท้ังประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (1.1-2-7)
เขารวมดวย ในเวลาเดียวกันรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา พรอมดวยบุคลากรงานนโยบายและแผนเขาชี้แจง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  2555 – 2558 ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใหกับหนวยงานภายในบางหนวยงาน
ท่ีขอแสดงความจํานงใหชี้แจง เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2555 – 2558 ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
หนวยงานดังกลาว คือ โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555    สายวิชาวิทยาศาสตร
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 โครงการจดัตั้งสายวิชาศิลปศาสตร สุพรรณบุรี วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 โครงการจัด
สายวิชาสังคมศาสตร วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 และ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรม
ภาษา วันท่ี 17 มกราคม 2556 (1.1-2-8)

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จากแผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 3
ประเด็น ไดแก

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยสูสากล
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 – 2558 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยงานนโยบายและแผนเปน
ผูดําเนินการหลัก รวมกับหัวหนาสายวิชา/ศูนยฯ/สํานักงาน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา ประธานหลักสูตรภาค
พิเศษ และรองคณบดี/ผูชวยคณบดีฝายตางๆ ไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน
2555) ครบ 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน (1.1-3-1) การวิจัย (1.1-3-2) การบริการวิชาการ (1.1-3-3 ) และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-3-4) นอกจากนี้ยังมี แผนงานพัฒนานิสิต (1.1-3-5) แผนงานพัฒนาบุคลากร
(1.1-3-6) และแผนงานบริหารจัดการ (1.1-3-7) ซึ่งในแตละแผนงานมีรายละเอียด เรื่อง ความสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวบงชี้ และงบประมาณอยางชัดเจน

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

จากแผนพัฒนา 2554 – 2557 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 – 2558 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ไดมีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานแบงเปน 3 ระดับ คือ

ระดับท่ี 1 ตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนกลยุทธ เพ่ือติดตามความสําเร็จของแผนกลยุทธ โดยมีตัวบงชี้
จํานวนท้ังสิ้น 12 ตัวบงชี้ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ (1.1-4-1)

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 4 ตัวบงชี้
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยสูระดับสากล 4 ตัวบงชี้
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง 4 ตัวบงชี้

ระดับท่ี 2 ตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนงาน เพ่ือวัดความสําเร็จของแผนงานดานตางๆ โดยมีตัวบงชี้
จํานวนท้ังสิน้ 25 ตัวบงชี้ จําแนกตามแผนงานแตละดาน ดังนี้ (1.1-4-2)

แผนงานผลิตบัณฑิต 9 ตัวบงชี้
แผนงานวิจัย 2 ตัวบงชี้
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แผนงานบริการวิชาการ 4 ตัวบงชี้
แผนงานบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ตัวบงชี้
แผนงานบริหารจัดการ 6 ตัวบงชี้

ระดับท่ี 3 ตัวบงชี้และคาเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเปนตัวบงชี้ระดับปฏิบัติการ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม โดยผูรับผิดชอบโครงการ เปนผูกําหนด ซึ่งจะปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 (1.1-4-3)

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2555 ท่ีมุงสงเสริมพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครบถวนท้ัง 4 พันธกิจ เพ่ือใหเปน
แผนงานท่ีจะดําเนินการในป 2555 สอดรับการจัดทําคําของบประมาณประจําป โดยไดมีการจัดทํารายงานแผน/ผล
การการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําป 2555 ท้ัง 4 ภารกิจ เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัย (1.1-5-1) และ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานโครงการท่ีใชงบประมาณเงินรายได ประจําป
2555 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 26
มีนาคม 2556 วาระท่ี 4.3 เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานโครงการท่ีใชงบประมาณเงินรายได ประจําป 2555 รอบ 12
เดือน (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) (1.1-5-2)

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้งและ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผนไดมี
การติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานภายในและฝายตาง ๆ และรายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป 2555 ดังนี้

ครั้งท่ี 1 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 26
กุมภาพันธ 2556 วาระท่ี 4.21 เรื่อง ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ ประจําป
2555 (1.1-6-1) และ เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 4 มีนาคม 2556 วาระท่ี 4.4 เรื่อง ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้แผนปฏิบัติการประจําป 2555
และผลการดําเนินการตามตัวบงชี้แผนกลยุทธ ประจําป 2555 รอบ 5 เดือน (1.1-6-2)

ครั้งท่ี 2 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 29
เมษายน 2556 วาระท่ี 4.10 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้แผนปฏิบัติการประจําป 2555 และสรุปผลการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ประจําป 2555 (1.1-6-3) รอบ 7 เดือน เนื่องจากไมมีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2556 จึงไดนําเสนอ
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 2555 ครั้งท่ี 2 เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรแหงเดียว

นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามแบบฟอรมของกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนราย 6 เดือน ซึ่งเปนกลไกติดตามผลการดําเนินงานท่ีคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนประจําทุกป (1.1-6-4)
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556
วาระท่ี 4.21 เรื่อง ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ ประจําป 2555 (1.1-7-1) ซึ่ง
สามารถสรุปผลการประเมินได ดังนี้

1) ตัวบงชี้ท่ี 6, 7 ขอมูลเดิมป 2554 ถาเปน ป 2555 ผลการดําเนินงานจะนอยกวาเปาหมาย
2) ตัวบงชี้ท่ี 10.1 และ 10.2 จํานวนเงินจริง หากหารดวยจํานวนอาจารย ประจําป 2555 ผลการ

ดําเนินงานจะลดลงอีก ดังนั้นจึงขอใหหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบฐานขอมูล
งานวิจัย ในสวนของบุคลากรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรคณาจารยไดเขาระบบกรอกขอมูลภาระงานวิจัย และ
ภาระงานสอนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนถูกตอง

3) การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ตองดําเนินการในปการศึกษา
2555 ดังนั้นจึงขอใหประธานหลักสูตร/หรือหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 29 มีนาคม
2556

4) การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 2555 ขอใหรองคณบดีฝายตาง
ๆ และหัวหนาหนวยงานภายใน/โครงการท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน จัดสงคุณสินาพร เจริญศักดิ์ ภายใน
เดือนมีนาคม 2556 เพ่ือนําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 ประจําเดือน
เมษายน 2556

5) การรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรคณะฯ ประจําป 2555 ขอใหรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง (รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

6) ฝายวางแผนและพัฒนา จะจัดโครงการจัดการความรูเรื่องรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป 2555 และแผนยุทธศาสตร ประจําป 2555 โดยแจงกําหนดวัน/เวลาใหทราบในโอกาสตอไป

ท่ีประชุมฯ มีมติ เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีทุกฝายท่ีรับผิดชอบ รายงานผลและดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของ ตามขอ 1 – 6 โดยขอใหรายงานผลฯ ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2556

ในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 29
เมษายน 2556 วาระท่ี 4.10 เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และสรุปผล
การดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร ประจําป 2555 โดยประเมินผลการพัฒนาการคาเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้วา มีพัฒนาการ 5 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ท้ังหมด 12 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 41.7 และแผนปฏิบัติการประจําป
2555 ประเมินการบรรลุเปาหมายของตัวบงชี้พบวา มีการบรรลุเปาหมายจํานวน 11 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ท้ังหมด 25
ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 44 ท่ีประชุมฯ มีขอทักทวงผลการดําเนินงานประจําป 2555 ตามตาราง ลําดับท่ี 3, 5, 10
,19 และ 20-25 โดยขอใหตรวจสอบขอมูลท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนขอใหแกไข และแจงมหาวิทยาลัยฯ ทราบ สําหรับ
แผน/เปาหมายในการดําเนินงานปตอไป ซึ่งเปนปท่ี 4 ท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีนั้น คณบดีมีนโยบาย
การบริหารงานจะมุงพัฒนางานเดิม โดยจะมุงพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้ท่ี 20 – 25 (1.1-7-2)

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป สรุปโดยลําดับ ดังนี้
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มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2555
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 วาระท่ี 4.9 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ประจําป 2554 1) จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 7 ผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรตามท่ีคาดหวัง โดยมอบรองคณบดี ฝายบริหาร พิจารณากําหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนดานบริหาร จํานวน 3 ตําแหนง ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิชาการเงินและบัญชี และ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน และมอบรองคณบดีฝายวิชาการ พิจารณากําหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนดานวิชาการ จํานวน 3 ตําแหนง ไดแก นักวิทยาศาสตร เจาหนาท่ีวิจัย และนักวิชาการศึกษา 2) มอบฝาย
ประกันคุณภาพ และฝายวางแผนฯ พิจารณาทบทวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธใหสอดคลองกับตัวบงชี้ประเมินคุณภาพ
(1.1-8-1)

ในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 26
มิถุนายน 2555 วาระท่ี 4.8 เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนงานประจําป 2554 มีมติให 1) ทบทวน
คาเปาหมายของตัวบงชี้ขอ 6 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา) โดยแยกเปน 2 กลุม สาขา คือ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามเกณฑของการประกัน
คุณภาพเพ่ือใหชัดเจน และเปนประโยชนตอการประเมินคุณภาพของคณะฯ 2) ทบทวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ/
แผนงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และมอบหมายใหผูบริหารระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดีท่ี
เก่ียวของตามตัวบงชี้รับผิดชอบครบถวนตามวงจร PDCA ตั้งแตการจัดทําแผนการดําเนินงาน การตรวจสอบและ
ติดตามรายงานผล เพ่ือใหเพ่ิมคุณภาพและความชัดเจนเปนรูปธรรม (1.1-8-2)

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 2
กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 4.1 เรื่อง การเสนอการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการประจําคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป มีมติให 1) ใหรองคณบดีและผูชวยคณบดีแตละฝายรับผิดชอบตัวบงชี้ของ
แผนยุทธศาสตร ประจําป 2555 ติดตามดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย 2) ใหใชแผนกลยุทธเดิม
ไมมีการปรับเปลี่ยนแผน 3) ใหแจงเวียนทราบท่ัวกัน (1.1-8-3)

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วาระพิเศษ วันท่ี 16 กรกฎาคม
2555 วาระท่ี 4.1 เรื่อง ทบทวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ เนื่องจากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2555  วาระท่ี 4.1 ใหใช
แผนยุทธศาสตรเดิมไมมีการปรับเปลี่ยนแผน แตรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ เสนอใหประชุมทบทวนแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป และขอใหปรับเปลี่ยนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี้ (1.1-8-4)

1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 , 2 และ 3 ท่ีมีมติใหตัดออกจากตัวบงชี้ของแผลกลยุทธใหนําไปเพ่ิมไวในตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติการ

2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 8 ท่ีมีการเสนอเพ่ิมในแผนกลยุทธ ใหนําไปเพ่ิมไวในตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการแทน

3) ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี  2 ตัวบงชี้ ท่ี  2 จํานวนบทความจากผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติ web site ของ สกอ. ใหตัดออกจากตัวบงชี้ของ
แผนยุทธศาสตรแลวนําไปเ พ่ิมไว ในตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนขอความตามแผนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2555 – 2558

4) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 5 จํานวนผลงานวิจัยท่ีสนองการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะหรือมี
การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก/ชุมชน (ศิลปศาสตร) ใหตัดออกจากตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
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5) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 7 รอยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา ใหตัด
คําวา “รอยละของ” ออก และตัดตัวบงชี้นี้ออกจากแผนกลยุทธยุทธศาสตรโดยนําไปเพ่ิมไวในตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
การ

6) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ใหคงไว
โดยมอบใหรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาเปนผูรับผิดชอบ

7) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 2 เห็นชอบใหคงไว และกําหนดคาเปาหมายป 2555 = 2, ป
2556 = 3, 2557 = 4, ป 2558 = 5 โดยมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ

8) เพ่ิมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 4 รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป ใน
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

9) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3 และ 4 ตามท่ีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ เสนอใหม เห็นชอบ
ใหตัดออก

10) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 5 เห็นชอบใหตัดออกแลวนําไปเพ่ิมในแผนปฏิบัติการ
11) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 7 เห็นชอบใหคงไว โดยมอบรองคณบดีฝายบริหารเปน

ผูรับผิดชอบ และกําหนดคาเปาหมาย ป 2555 = 3.51, ป 2556 = 3.6, 2557 = 3.7, ป 2558 = 3.8 และมี
คณะกรรมการกลางเปนผูประเมิน

12) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงาน แกไขเปน
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของคณบดี และกําหนดใหมีคณะกรรมการกลางนําขอมูลจาก
เว็บไซต โดยหัวหนาสํานักงานเลขานุการเปนผูรวบรวมขอมูล

13) เพ่ิมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามท่ีคาดหวัง โดย
มอบรองคณบดีฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบ และกําหนดคาเปาหมาย เริ่มจาก ป 2556 = รอยละ 30, 2557 = รอย
ละ 35, ป 2558 = รอยละ 40

14) รองคณบดีฝายประกันคุณภาพดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนประจําป และแจงเวียนให
ผูบริหารทุกทานทราบภายในวันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2555

15) นําขอเสนอแนะท่ีไดจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วาระ
พิเศษ รายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวันจันทรท่ี 23 กรกฎาคม 2555

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 7/2555 วันท่ี 23 กรกฎาคม
2555 วาระท่ี 4.11 เรื่อง ผลการทบทวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ มีมติเห็นชอบการทบทวนตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศาสตร 2554-2557 จากเดิม 24 ตัวบงชี้ เปน 12 ตัวบงชี้ และแผนปฏิบัติการประจําป 2554-2557
จากเดิม 27 ตัวบงชี้ เปน 25 ตัวบงชี้ และการเปลี่ยนแปลงคาเปาหมาย(ดังรายละเอียดในมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วาระพิเศษ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 4.1 เรื่อง ทบทวนตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธ และตัวบงชี้แผนปฏิบัติการ ดังกลาวขางตน) ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555 – 2558 (1.1-8-5)

และเม่ือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
2555 – 2558 คณบดีจึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผน ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร 2554 -2557 ของคณะฯ ท่ีมีอยูเดิมใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป    2555-2558 ของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว และใหผูบริหารและหนวยงานภายในของคณะฯ ตรวจสอบ แกไข เพ่ิมเติมโครงการตามแผน
กลยุทธตางๆ อีกครั้งหนึ่ง (รายละเอียดในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วาระ
พิเศษ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 4.2 เรื่อง เปาหมาย โครงการ และงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2555 – 2558 หนวยงานคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร) (1.1-8-4)
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ท่ีประชุมฯ คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรเม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2555 วันท่ี
27 สิงหาคม 2555 วาระท่ี 4.19 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 – 2558 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เห็นชอบแผนดังกลาว และไดเผยแพรผลการทบทวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ   12 ตัวบงชี้ และ
แผนปฏิบัติการประจําป 25 ตัวบงชี้ และการเปลี่ยนแปลงคาเปาหมายใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2558 ในรูปแบบของเอกสารใหผูบริหารและบุคลากร ทุกคน รับทราบ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป 2555 – 2558 ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังท่ีกลาวไวแลวเกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 และ 2

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

1.1 6 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)
ตัวอยาง

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

1.1 6 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

1.1-1-1 แผนพัฒนา 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
1.1-1-2 รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2555 วาระ 4.11
1.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2555 วาระ 4.19
1.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (สําหรับผูบริหาร)
1.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (สําหรับบุคลากร)
1.1-2-3 เอกสารแจงเวียนทางระบบ e-office ใหผูบริหาร
1.1-2-4 เอกสารแจงเวียนทางระบบ e-office ใหบุคลากร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 หรือ 7 ขอ
มีการดําเนินการ

8 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
1.1-2-5 บันทึกขอความสงเลมแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
1.1-2-6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แผน
1.1-2-7 รายชื่อผูท่ีไมไดเขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แผน
1.1-2-8 สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แผน โดยรองคณบดีฝายวางแผนและ

พัฒนา
1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได) แผนงานการเรียนการสอน
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได) แผนงานวิจัย
1.1-3-3 แผนปฏิบัติราชประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได) แผนงานบริการวิชาการ
1.1-3-4 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได) แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
1.1-3-5 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได) แผนงานพัฒนานิสิต
1.1-3-6 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได) แผนงานพัฒนาบุคลากร
1.1-3-7 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได) แผนงานบริหารจัดการ
1.1.4-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร(ภาคผนวก 3)
1.1.4-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร(ภาคผนวก 2)
1.1-4-3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)
1.1-5-1 เอกสาร 1.1-3-1 ถึง 1.1-3-7 (ผลการดําเนินงาน)
1.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 วาระ 4.3
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2556 วาระ 4.21
1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 3/2556 วาระ 4.4
1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556 วาระ 4.10
1.1-6-4 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2556 วาระ 4.21
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556 วาระ 4.10
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2555 วาระ 4.9
1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2555 วาระ 4.8
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 6/2555 วาระ 4.1
1.1-8-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระพิเศษ 4.1 และ 4.2
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กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ

ตัวบงช้ีท่ี 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 3 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดย
ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

  2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ

  3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

  4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
  5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ

ผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใชอัตลักษณเดียวกันกับอัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ สํานึกดี

มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี และไดถายถอดไปยังทุกหนวยงานภายในคณะ เพ่ือใหเกิดผลตอนิสิตและบุคลากรท่ี
สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม จึงนําเขาบรรจุในแผนของคณะฯ ท้ังแผนกลยุทธ 2555 - 2558 และแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยกําหนดเปนกลยุทธและการปฏิบัติงานในพันธกิจแตละดาน ท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนานิสิต และ
บุคลากรใหเปนไปตามอัตลักษณ และมีตัวบงชี้วัดความสําเร็จท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีระบบและกลไกท่ีทําให
เกิดการมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น เกิดประโยชนท่ีมีคุณคาตอสังคมและมีผลสะทอนความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากรางวัล และการยกยองจากในระดับชาติ ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีผล
การดําเนินงาน ดังนี้

1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ท้ังฉบับ พ.ศ. 2554 -
2557 และฉบับ พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฉบับ พ.ศ. 2552 - 2555 และฉบับ
พ.ศ. 2555 - 2558 ของมหาวิทยาลัย ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ โดยมีกลยุทธท่ีเก่ียวของในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและมีคุณธรรม ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งดานการวิจัย ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดํารงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย และประเด็นยุทธศาสตรท่ี
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (16.1-1-1)
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2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการสรางระบบการมีสวนรวมของนิสิตและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตรตางๆ หลายประการ ดังนี้

1) เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวยการดําเนินงานของสโมสรนิสิต คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร (16.1-2-1) โดยมีนายกสโมสรนิสิตฯ รวบรวมคิดเห็น และขอเสนอแนะของตัวแทนนิสิตใน
เรื่องตางๆ และมีการใหนิสิตตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในระบบออนไลน ของมหาวิทยาลัย เชน การประเมินการ
สอนของอาจารย การบริหารงานของคณบดี การใหบริการดานตางๆ สภาพแวดลอม สาธารณูปโภค ความปลอดภัย
เปนตน นอกจากนี้ยังรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
เปนประจําปทุกป (16.1-2-2)

2) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของสโมสร
นิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีเปนประโยชนตอนิสิต หลอหลอมใหนิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
และมีพฤติกรรมตามอัตลักษณท่ีกําหนดไว (16.1-2-3)

3) สโมสรนิสิตไดรวมเผยแพรอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไปสูนิสิตท่ัวใหม ผานกิจกรรมสอนนองรองเพลง
และรับนองใหม (16.1-2-4)

4) เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการบริหารงานของคณะ โดยประเมิน
ผูบริหารเปนประจําทุกป ประเมิน การบริหารงานของคณบดีผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย และรับการ
สัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เปนตน

5) สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครง/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสรางจิตสํานึกท่ีดี เชน พิธี
ถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังแผนดิน โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการตอยอด
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย R2R ครั้งท่ี 2 (16.1-2-5)

3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัต
ลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรใชผลการประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับอัตลักษณในป พ.ศ.
2554 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน โดยมีผูเขาประเมินจํานวน 1,412 คน (16.1-3-1)

ประเด็นการประเมิน คาเฉลี่ย
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงเสริมใหบุคลากรและนิสิต ประพฤติตนอยูในความซื่อสัตย สุจริต
มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม

4.28

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงเสริมใหบุคลากรและนิสิต ทํางานและปฏิบัติการใด ๆ โดยความ
ตั้งใจม่ัน มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ และมุงผลสัมฤทธิ์

4.24

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงเสริมใหบุคลากรและนิสิต เปนผูใฝรู มีความขวนขวายแสวงหา
ความรู มีความสามารถในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม

4.23

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตมีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม
สามารถทํางานเปนทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

4.05

รวม 4.20
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4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ไดสรางผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมท้ังในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ งานวิจัย ถายทอดความรู
สูสังคม รวมท้ังการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555
ดังนี้

1) การผลิตบัณฑิต คณะฯ มุงพัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ โดยเปดสอน
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวม 21 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตร
นานาชาติ 2 หลักสูตร มีการนําเทคโนโลยีและสื่อการสอนท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน และมีคณาจารยท่ีมี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศและตางประเทศจํานวน 80 คน มีโครงการสหกิจ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหนิสิต เพ่ือออกไปรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงาน
หรือประกอบอาชีพอิสระรอยละ 87 (16.1-4-1) บัณฑิตท่ีมีสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคอยูในระดับดี (16.1-4-2) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยูในระดับดี (16.1-4-3)

2) การวิจัย มีผลงานวิจัย ท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เปนจํานวนมาก
(16.1-4-4)

3) การบริการวิชาการแกสังคม มีงานบริการวิชาการท้ังทางดานวิทยาศาสตรและดานศิลปศาสตร เพ่ือ
เผยแพรความรูใหแกสังคม รวมท้ังสิ้น 26 โครงการ (16.1-4-5)

4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังใน
สวนของนิสิตและบุคลากร เพ่ือใหสํานึกดี มีความสามัคคี นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหนิสิตและบุคลากรเขารวมกิจกรรม
ท่ีมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตดําเนินการอีกดวย (16.1-4-6)

5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ

นิสิตของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นางสาวชนิกา ประยูรวงค นิสิตชั้นปท่ี 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี
ไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดน ดานศาสนา และจริยธรรม และเขารับโลรางวัลกับทานรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย นาคคง) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล (16.1-5-1)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

16.1 N/A 2 ขอ 5 ขอ N/A 2.00 5.00 3 ขอ บรรลุ 3 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

16.1 N/A N/A N/A N/A 3 ขอ 3 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

16.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (เอกสารหมายเลข 2)
16.1-2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
16.1-2-2 เว็บไซตระบบการประเมินตางๆ ท่ีใหนิสิตเขาประเมิน
16.1-2-3 แผนการดําเนินงานโครงการสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
16.1-2-4 โครงการสอนนองรองเพลง-รับนอง
16.1-2-5 โครงการตอยอดการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย R2R ครั้งท่ี 2
16.1-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เก่ียวกับการปฏิบัติงาน

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

16.1-4-1 รอยละการไดงานทําของนิสิตปริญญาตรี
16.1-4-2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
16.1-4-3 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
16.1-4-4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ และ

ผลงานวิจัยท่ีสรางผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2554 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ
2556

16.1-4-5 แบบเก็บขอมูลดิบโครงการบริการวิชาการ
16.1-4-6 แบบเก็บขอมูลดิบโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
16.1-5-1 โลรางวัลเยาวชนดีเดน ดานศาสนา และจริยธรรม
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ตัวบงช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาคะแนน 3.90
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

1 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 169.4 232.46 399.84
2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 44 59 97
3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 257 257 484
4 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.85 3.94 4.08

เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

16.2 169.4 3.85 232.46 3.94 399.84 4.08 3.85 3.94 4.08 3.90 บรรลุ 3.90
44 59 93

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

16.2 169.4 3.85 232.46 3.94 3.85 3.94 3.90 3.90
44 59

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

16.2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ขอมูลจากกองแผนงาน)
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ตัวบงช้ีท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
(ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 3 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

  2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ

  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

  4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

  5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ี
กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เห็นชอบเอกลักษณของคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร คือ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มุงประสานศิลปและวิทย เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
และมีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวของกับจุดเนนจุดเดน คือ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ มีตัวบงชี้วัดความสําเร็จ คือ 1) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคาเปาหมาย 80 มีผลการดําเนินงานถึงรอยละ 85.71 และ 2)
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคาเปาหมาย 3.70 มีผลการดําเนินงาน
4.06 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย สูระดับสากล มีตัวบงชี้วัดความสําเร็จ คือ
1) จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI มีคาเปาหมาย
15 ผลงาน มีผลการดําเนินงาน 20 ผลงาน 2) จํานวนผลงานวิจัยท่ียื่นขอจดหรือไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร มีคาเปาหมาย 1 มีผลการดําเนินงาน 1 และ 3) จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติ มี
คาเปาหมาย 35 ผลงาน มีผลการดําเนินงาน 99 ผลงาน (17-1-1)
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2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไดจัดใหมีการประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของคณะฯ ท่ีสอดคลองกับเอกลักษณ และมีผลประเมิน 3.44 และจากความเห็นของนิสิตมีผลประเมิน 3.54 และมี
คาเฉลี่ย 3.47 (17-3-1)

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล
กระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในการดําเนินงานวิจัยในสาขาตางๆ ท่ีเปน
ความเขมแข็งของคณะฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและชาติ ท้ังทางดานสาย
วิทยาศาสตร จํานวน 69 โครงการ เชน การศึกษาโครงการและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ oxiranes
บน Nanoporous และ Mesoporous Zeolities ฯลฯ สายศิลปศาสตร 25โครงการ เชน การสํารวจความเปนไปได
ในการดําเนินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม เปนตน (17-4-1)

5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกําหนด
และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

นิสิตของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นางสาวชนิกา ประยูรวงค นิสิตชั้นปท่ี 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี
ไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดน ดานศาสนา และจริยธรรม และเขารับโลรางวัลกับทานรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย นาคคง) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล นอกจากนี้นิสิตของคณะฯ มีผลงานดีเดน
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวน 3 คน ดานความประพฤติ จํานวน 5 คน ซึ่งนิสิตท้ัง 8 คนไดรับการยกเวนคา
บํารุงมหาวิทยาลัยและคาหนวยกิตในภาคการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2556 และ ดานความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม จํานวน 2 คน ไดรับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2556 (17-5-1)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

17 N/A 1 ขอ 4 ขอ N/A 1.00 4.00 3 ขอ บรรลุ 2 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

17 N/A N/A N/A N/A 3 ขอ 2 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

17-1-1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตรประจําป 2555
17-3-1 สรุปการติดตามและประเมินผลของผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร รอบการบริหารปท่ี 2 (21 พฤษภาคม 2554 – 20 พฤษภาคม
2555)

17-4-1 ผลงานวิจัยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
17-5-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ และ

ผลงานวิจัยท่ีสรางผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2554 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ
2556
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิตดังนี้

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการระหวางสาขา เชน หลักสูตร วท.
ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) และ วท.ม. (นิติ
วิทยาศาสตร) นอกจากนี้ ยังมีการนําหลักสูตรจากคณะท่ีวิทยาเขตบางเขน มาจดัการเรียนการสอน เชน วท.บ. (เคมี)
วท.บ. (ฟสิกส) วท.บ. (จุลชีววิทยา) ศศ.ม.(รัฐศาสตร) บธ.บ.(การจัดการ) บธ.บ.(การตลาด) และ วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร) เปนตน

ท้ังนี้ ในการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการนําหลักสูตรจากคณะอ่ืนมาจัดการเรียนการ
สอน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการตามระบบและกลไก ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบงชี้ สกอ. 8 ตัวบงชี้ และ
สมศ. 5 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.04 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.04 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ
, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5) หมาย

เหตุ2555 2556
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง
กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.04 4.04

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร

ขอ 5 5 4 4 4.00 4.00

2.2 อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก

รอยละ
(เง่ือนไข 1)

51 51 79.5 45.82 79.5 45.82 3.82 3.82
173.5 173.5

ผลตางคา
รอยละ

(เง่ือนไข 2)
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ
รอยละ

(เง่ือนไข 1)
10.5 11 14 8.07 14.0 8.07 1.34 1.34

173.5 173.5
ผลตางคา
รอยละ

(เง่ือนไข 2)
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน
ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรู

ขอ 6 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00
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ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ
, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5) หมาย

เหตุ2555 2556
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง
กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
2.8 ระดับความสําเร็จของการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดใหกับนิสิต

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00

1
(สมศ.)

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป

รอยละ 82 85 356 86.62 356 86.62 4.33 4.33

411 411

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน 495 495
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ)

คน 505 505

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีได
งานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ

คน 356 356

จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ คน 54 54
จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอน
เขาศึกษา

คน 17 17

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการ
เกณฑทหาร ลาอุปสมบท

คน 2 2

จํานวนบัณฑิตท่ีไมไดงานทํา คน 55 55
จํานวนบัณฑิตท่ีไมประสงค
ทํางาน

คน 11 11

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน
ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

คน 14,069.47 14,069.47

2
(สมศ.)

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจาง

3.70 3.80 4.06 4.06 4.06 4.06

3
(สมศ.)

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 20 20 8.25 14.47 8.25 14.47 2.89 2.89

57 57

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมด

คน 57 57 57

การตีพิมพเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง

ผลงาน 13 10 2.50 10 2.50
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ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ
, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5) หมาย

เหตุ2555 2556
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง
กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
(proceeding)

ผลงาน 0 4 2.00 4 2.00

มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ

ผลงาน 5 5 3.75 5 3.75

มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

4
(สมศ.)

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 0 0 3.00 0 3.00 0 0.00 0.00 ไม
ประเมิน

0 0

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด

คน 0 0

มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยูในประกาศของ
สมศ.

ผลงาน 2 1.00 2 1.00
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ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ
, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5) หมาย

เหตุ2555 2556
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง
กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ.

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

มีการตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) ในป
ลาสุดใน subject category
ท่ีตีพิมพหรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI และ
Scopus

ผลงาน 2 2.00 2 2.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00

14
(สมศ.)

การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 3.80 3.90 624 3.59 624 3.59 2.99 2.99
174 174

อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน 9 0.00 9 0.00
อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 71 142.00 71 142.00
อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 68 337.5 68 337.5
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ
ปริญญาตรี

คน 0 0 0.00 0 0.00

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ
ปริญญาโท

คน 6 6.0 18.00 6.0 18.00

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ
ปริญญาเอก

คน 6 36.00 6 36.00

รองศาสตราจารยวุฒิปริญญา คน 0 0.00 0.0 0.00
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ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ
, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5) หมาย

เหตุ2555 2556
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง
กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
ตรี

รองศาสตราจารยวุฒิปริญญา
โท

คน 8.0 40.00 8.0 40.00

รองศาสตราจารยวุฒิปริญญา
เอก

คน 5 40.00 5 40.00

ศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00
ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0 0.00
ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 1 10.00 1 10.00

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมิน
ตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ
3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดใน
แตละป ทุกหลักสูตร

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ
3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว
บงชี้และทุกหลักสูตร

  6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ค2
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน)

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

มหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการตามระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง

หลักสูตรตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 12/53 ( 2.1-1-1) โดยกระบวนการในการเปดหลักสูตร
ใหมและปรับปรุงหลักสูตรจะเริ่มตนจากคณะกรรมการรางหลักสูตร (กรณีท่ีเปนหลักสูตรใหม) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)  ดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบอุดมศึกษาแหงชาติ แลวเสนอรางหลักสูตรตอท่ีประชุมสายวิชา พรอมรายงานผลวิจัย
สถาบัน เม่ือท่ีประชุมสายวิชาเห็นชอบ แลวจึงนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการฝายการศึกษาของคณะฯ เพ่ือ
พิจารณา ใหเปนไปตามเกณฑของคณะ/สาขาวิชา (2.1-1-2) กอนท่ีจะนําเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ให
ความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการประจําคณะฯใหความเห็นชอบแลว คณะฯ โดยงานบริการการศึกษาจะดําเนินการ
กรอกขอมูลลงในระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร (2.1-1-3) จากนั้นจึงนําเสนอใหคณะกรรมการ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ (กรณีเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกอน) เม่ือผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาแลว จึง
นําเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอขออนุมัติหลักสูตรจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามลําดับ เม่ือไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว จึงเสนอให สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับทราบ และเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเพ่ือออกเอกสารรับรองคุณวุฒิหลักสูตร
ตอไป
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ในปการศึกษา 2555 คณะฯ มีการเปดสอนหลักสูตรใหมจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาคณิตศาสตรประยุกต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และเปด
หลักสูตรท่ีขอใชรวมกับวิทยาเขตอ่ืนจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ขอใช
รวมกับวิทยาเขตบางเขน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว  ขอใชรวมกับ
วิทยาเขตศรีราชา และมีหลักสูตรท่ีปรับปรุงกอนท่ีจะครบรอบ 5 ป โดยการจัดทํา มคอ.2 เพ่ิม จํานวน 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2556 และจะใชกับนิสิตใหม ปการศึกษา 2556 (2.1-1-4) และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังไมไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ท้ัง
2 หลักสูตร จึงมีการดําเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ มีหลักสูตรท่ีขอใชรวมกับวิทยาเขตอ่ืน
ท่ียังไมมี มคอ.2 ในปการศึกษา 2555 อีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ดังนั้น จึงมีหลักสูตรท่ีตอง
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 16 หลักสูตร

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรโดยดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1-2-1) ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไมมี
การปดหลักสูตร

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตอง
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย

ปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 21 หลักสูตร
เปนหลักสูตรท่ีคณะฯ พัฒนาข้ึนเองจํานวน 10 หลักสูตร ไดแก วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ. (วิทยาศาสตร
ชีวภาพ) วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) วท.ม. (วิทยาการพืช) วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร) ปร.ด.
(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) โดยหลักสูตรท้ังท่ีเปนหลักสูตรของคณะฯ เอง
และหลักสูตรท่ีขอใชรวมกับวิทยาเขตอ่ืนๆ มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 และมี 5 หลักสูตร ท่ียังไมมี มคอ.2 ในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2555 คือ วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) วท.บ. (วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ) วท.บ. (ฟสิกส) วท.บ. (เคมี) และ วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา ดังนั้น
ในปการศึกษา 2555 จึงมีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 16
หลักสูตร และทุกหลักสูตรมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดังตาราง
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หลักสูตร

มีการประเมินผล
ตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานฯ
(จํานวนตัวบงชี้)

มีการประเมินตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานฯ ผาน

เกณฑ 5 ขอแรก และอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัว

บงชี้ท่ีกําหนด

มีการประเมินตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานฯ ผาน

เกณฑครบทุกตัวบงชี้

1. วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
(อยูระหวางแกไข) - - -

2. วท.บ. (วิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ)
(สภาอนุมัติ มคอ.2 เมื่อ 25 มี.ค. 2556 ใชกับ
นิสิตปการศึกษา 2556)

- - -

3. วท.บ. (ฟสิกส)
(สภาอนุมัติ มคอ.2 เมื่อ ก.พ. 2556 ใชกับ
นิสิตปการศึกษา 2556)

- - -

4. วท.บ. (เคมี)
(ใชกับนิสิตปการศึกษา 2556) - - -

5. วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) 
8 ตัวบงช้ี  

6. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
14 ตัวบงช้ี

 

7. วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
10 ตัวบงช้ี  

8. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
9 ตัวบงช้ี  

9. บธ.บ. (การจัดการ) 
9 ตัวบงช้ี  

10. บธ.บ. (การตลาด) 
9 ตัวบงช้ี  

11. บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) 
9 ตัวบงช้ี  

12. วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(สภาอนุมัติ มคอ.2 เมื่อ 26 พ.ย. 2555 ใชกับ
นิสิตปการศึกษา 2556)

- - -

13. วท.ม. (วิทยาการพืช) 
8 ตัวบงช้ี

 

14. วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร) 
7 ตัวบงช้ี  

15. วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวผลิตภณัฑ) 
7 ตัวบงช้ี

 

16. วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม)


7 ตัวบงช้ี

 

17. วท.ม. (เคมี) (เคมีวิเคราะห เคมีเชิงฟสิกส
เคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย)


8 ตัวบงช้ี  

18. ศศ.ม. สาขาวิชารัฐศาสตร 
7 ตัวบงช้ี  
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หลักสูตร

มีการประเมินผล
ตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานฯ
(จํานวนตัวบงชี้)

มีการประเมินตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานฯ ผาน

เกณฑ 5 ขอแรก และอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัว

บงชี้ท่ีกําหนด

มีการประเมินตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานฯ ผาน

เกณฑครบทุกตัวบงชี้

19. ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล)
นานาชาติ


8 ตัวบงช้ี  

20. ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภณัฑ 
7 ตัวบงช้ี

 

21. ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล)
นานาชาติ


8 ตัวบงช้ี  

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานของหลักสูตรครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา (2.1-4-1) โดยทุกหลักสูตร มีอาจารยประจําหลักสูตร อยางนอย
5 คน และมีการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ป ในปการศึกษา 2555 ไมมีหลักสูตรท่ีปรับปรุง เนื่องจากครบรอบ 5 ป แต
มีหลักสูตรท่ีปรับปรุงกอนท่ีจะครบรอบ 5 ป โดยการจัดทํา มคอ.2 เพ่ิม จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ผานเกณฑประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนด ดังตารางในเกณฑมาตรฐานขอ 3.

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีหลักสูตร ท่ีมีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 16 หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาครบทุกตัวบงชี้ จํานวน 11 หลักสูตร ดังตารางในเกณฑมาตรฐานขอ 3.
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เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.1 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4.00 4.00 4.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.1 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4.00 4.00 4.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.1-1-1 มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 12/53 อนุมัติข้ันตอนการขออนุมัติเปดหลักสูตร
ใหม/หลักสูตรปรับปรุงฯ ของ มก.

2.1-1-2 คําสั่งฯ ท่ี 999/2556 แตงตั้งคณะกรรมการฝายการศึกษา
2.1-1-3 ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
2.1-1-4 หนาแรกของเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
2.1-2-1 เอกสารแนวทางปฏิบัติการปดหลักสูตร ท่ีกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.1-3-1 มคอ.7 ของหลักสูตรตางๆ
2.1.4-1 คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.1-5-1 มคอ.7 ของหลักสูตรตางๆ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตามเกณฑท่ัวไปและ
ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา
เปาหมาย รอยละ 51
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา

เปนคะแนนระหวาง 0-5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

หรือ
2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป
ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 159.5 คน
ลาศึกษาตอ 14 คน มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 79.5 คน

สําหรับในปการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน
134.5 คน ลาศึกษาตอ 13 คน มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 75 คน

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก =

159.5 14



79.5 100 = 45.82

คะแนนท่ีได = 45.82 560 = 3.82 คะแนน

เกณฑการประเมิน
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

ผลการประเมินตนเอง
เง่ือนไขท่ี 1
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.2 69 50.36 75 50.85 79.5 45.82 4.20 4.24 3.82 51.00 ไมบรรลุ 51.00137 147.5 173.5
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
เง่ือนไขท่ี 1
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.2 69 50.36 75 50.85 79.5 45.82 4.20 4.24 3.82 51.00 ไมบรรลุ 51.00137 147.5 173.5

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.2-1 ฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา
เปาหมาย รอยละ 10.5
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผาน

มาเปนคะแนนระหวาง 0-5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง

1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ

2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 173.5 คน

ลาศึกษาตอ 14 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 12 คน รองศาสตราจารย 13 คน และ
ศาสตราจารย 1 คน

สําหรับในปการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน
134.5 คน ลาศึกษาตอ 13 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 16 คน รองศาสตราจารย 14 คน และ
ศาสตราจารย 2 คน

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 14

173.5
 100 = 8.07

คะแนนท่ีได =
8.07  530 = 1.34 คะแนน

เกณฑการประเมิน
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป

เกณฑการประเมิน
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป
ผลการประเมินตนเอง
เง่ือนไขท่ี 1
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.3 14 10.22 17 11.52 14 8.07 1.70 1.92 1.34 10.50 ไมบรรลุ 11.00137 147.5 173.5

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.3 14 10.22 17 11.52 14 8.07 1.70 1.92 1.34 10.50 ไมบรรลุ 11.00137 147.5 173.5
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.3-1 ฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
  3.มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
  4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ
ท่ีเช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน

ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการเทคนิคการ

สอนและการวัดผลโดยมีการกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (2.4-1-1)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบรายได) (2.4-1-2) และ แผนปฏิบัติงานฝายวิชาการ
ปงบประมาณ 2555 (2.4-1-3)  สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จะมีการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2555
ของสํานักงานเลขานุการ (2.4-1-4)
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2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให

เปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยในสวนของคณาจารยสวนใหญจะมีการพัฒนา โดยเขารวมโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัด
เชน โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมความม่ันใจดานการใชภาษาอังกฤษในการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2556 ในรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 27 - 31 พฤษภาคม 2556 โครงการอบรม
สัมมนาดานประกันคุณภาพสําหรับอาจารและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีบรรจุใหม มก.กพส.ประจําป 2556 ในวันท่ี
22 มีนาคม 2556 และโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 เปนตน (2.4-2-1)

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน สวนใหญจะมีการดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการ เชน โครงการ
ฝกอบรมการเงินและพัสดุ (2.4-2-2) เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานการเงินในระบบ ERP โดย
เรียนเชิญวิทยากร ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน ผูชวยศาสตราจารย วิมล รอดเพ็ชร  มาใหความรูเพ่ิม
หลังจากท่ีเขาอบรมเปนการใหความรูตอเนือ่งเพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางาน (2.4-2-3) โครงการตอยอดพัฒนางานประจํา
สูงานวิจัย R2R (2.4-2-4) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "เทคนิคการจัดทํา และนํา Competency ไปใช
งานอยางงายและไดผล (Easy & Effective Competency)" (2.4-2-5) เปนตน   เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และหนวยงานภายในคณะ ยังมีการ
จัดสัมมนาบุคลากร เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการบริหารงานของหนวยงาน (2.4-2-6)

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการจัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญกําลังใจใหแก
บุคลากร โดยมีกองทุนสวัสดิการเพ่ือใหบุคลากรท่ีมีปญหาเดือดรอนทางดานการเงินไดกูนําไปใชจายบรรเทาความ
เดือดรอนโดยอัตราดอกเบี้ยต่ําและจัดสรรเงินจากกองทุนดังกลาว เพ่ือใชจายในการจัดโครงการตางๆ สําหรับ
บุคลากร เชน โครงการเทาเงินสัมพันธ โครงการกีฬาบุคลากร เปนตน โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรไดมีโอกาสทํา
ความสนิทสนมคุนเคยกันเพ่ือจะไดปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (2.4-3-1)

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีระบบติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ดังนี้

1) มีระบบออนไลน เพ่ือประเมินการสอนของอาจารย โดยมีการประเมินการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา (2.4-4-1)

2) มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการดําเนินการกับอาจารยผูสอน ท่ีไมสงหรือ
แกไขคะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา (2.4-4-2)

3) มีการติดตามการปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย โดยใชแบบติดตามการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และจากแบบ มคอ.5 ในรายวิชา (2.4-4-3)

ในสวนของบุคลากรสายสนับสนุน มีการติดตามใหบุคลากรนําความรู และทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใช
ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดกิจกรรม และเครือขายการเรียนรู อาทิ การจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมการเงินและ
พัสดุ โดยเรียนเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณจากท่ีบุคลากรของสํานักงานไปเขารับการอบรมมาถายทอดเปนโครงการ
ตอเนื่องใหบุคลากรในสังกัดคณะฯ ไดรับความรูและทักษะดังกลาว และการจัดโครงการตอยอดพัฒนางานประจําสู
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งานวิจัย R2R เพ่ือกระตุน สนับสนุนใหหัวหนางาน หัวหนาหนวยและบุคลากรสายสนับสนุนมาใชในการพัฒนางาน
(2.4-4-4)

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดเผยแพรจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยติด
ประกาศไวบริเวณอาคารทุกอาคารและทุกชั้น และท่ีเว็บไซตคณะฯ (www.flas.kps.ku.ac.th) (2.4-5-1) สวน
จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯยึดถือตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และถือปฏิบัติตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องขอบังคับหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2553 หมวดท่ี 3 ซึ่งไดกําหนดกระบวนการและกลไกในการดําเนินการกับผูท่ีไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (2.4-5-2)

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยทุกโครงการท่ีจัดอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินผล
ความสําเร็จไวในแบบฟอรมแนบทายในการขออนุมัติดําเนินงานโครงการ (2.4-6-1) และมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และมีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการบริหารการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดตัวชี้วัด จํานวน 2 ตัว คือ 1) งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารย ท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา  2) รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการ
พัฒนา (2.4-6-2)

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

มีการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเปนรางวัลใหแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีสามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการได (2.4-7-1)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.4 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.4 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 2554-2557 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2.4-1-2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบรายได)
2.4-1-3 แผนปฏิบัติงานฝายวิชาการปงบประมาณ 2555
2.4-1-4 แผนปฏิบัติการประจําป 2554 ของสํานักงานเลขานุการ
2.4-2-1 แบบเก็บดานการผลิตบัณฑิต 3 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.4-2-2 โครงการฝกอบรมการเงินและพัสดุ
2.4-2-3 โครงการฝกอบรมหลักสูตร ระบบบริหารทรัพยากรองคกร(ERP)
2.4-2-4 โครงการตอยอดพัฒนางานประจําสูงานวิจัย R2R
2.4-2-5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "เทคนิคการจัดทํา และนํา Competency ไปใชงาน

อยางงายและไดผล (Easy & Effective Competency)"
2.4-2-6 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2556
2.4-3-1 ภาพกิจกรรมโครงการเทาเงินสัมพันธ

ภาพกิจกรรมโครงการกีฬาบุคลากร
2.4-4-1 ระบบประเมินการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรhttp://eassess.ku.ac.th
2.4-4-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการดําเนินการกับอาจารยผูสอน ท่ีไมสงหรือ

แกไขคะแนน ตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา
2.4-4-3 มคอ.5 ของรายวิชาตางๆ
2.4-4-4 งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
2.4-5-1 จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากเว็บไซตของคณะ

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/
2.4-5-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2553
2.4-6-1 ผลการประเมินโครงการ
2.4-6-2 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนงาน ประจําป 2555
2.4-7-1 ประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

เรื่อง การใหรางวัลแกอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
เรื่อง การใหรางวัลแกบุคคลสายสนับสนุนและชวยวิชาการท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ

เครื่อง
  2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม

การใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา (ขอมูลจากกองแผนงาน)
  3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยใน

ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
  4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา (ขอมูลจากกองแผนงาน)

  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย
ในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา8 FTES ตอเครื่อง

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนิสิตใชคนควางานตางๆ
จํานวนท้ังสิ้น 248 เครื่อง มือ/แทปเล็ต 25 เครื่อง Note book 374 เครื่อง และพีซี 551 เครื่อง รวม 1,198 เครื่อง
และมีจํานวน Note book และ Mobile Device ตางๆ ของนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีมีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน จํานวน 10,049 เครื่อง รวมท้ังสิ้น 11,247 เครื่อง  มีคา FTES รวมทุกระดับ
การศึกษา โดยไมปรับคาเปนระดับปริญญาตรี ตามขอมูลของกองแผนงานเทากับ 5,876.31 (2.5-1-1) คิดเปน
อัตราสวน FTES 0.52 ตอเครื่อง

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรมการใชงาน
แกนิสิตทุกปการศึกษา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีหองสมุด (หอง Sc 9–111) และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรโดยไดติดตั้งประจําไวท่ีหองสมุด (2.5-2-1) และตามหองตางๆ เชน หองสารสนเทศ
หองปฏิบัติการของสายวิชาตางๆ เปนตน รวมท้ังมีการฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา โดยในปการศึกษา
2555 ไดจัดโครงการเสริมทักษะการสืบคนสารสนเทศ (2.5-2-2) สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1
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3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยในดาน
หองเรียนหองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาและจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานิสิต โดยในปการศึกษา 2555 คณะมีการสรางอาคารกิจกรรมนิสิต เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมของ
นิสิต และสรางอาคารศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน (2.5-3-1)

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆอยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัย  และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆในภาพรวมของวิทยา
เขตกําแพงแสน เชน งานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล
การจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา (2.5-4-1) และในสวนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรจะมีการ
ใหบริการดานอาหารวางและเครื่องดื่มท่ีอาคาร 9  และอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการบริการสิ่งจัดบริการดังกลาวขางตน โดยในสวนของระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ คณะฯ ไดทําการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวทุกอาคาร ทุกชั้นตาม
กฎหมายกําหนด มีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในอาคาร การประกันภัยอาคาร การติดตั้งอุปกรณ  เปด-ปด ประตู
อัตโนมัติ  มีการประสานงานกับสายวิชาเคมีเพ่ือกําจัดขยะจากสารเคมีท่ีมีพิษ (2.5-5-1)

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานตางๆ

ดังนี้
- ดานการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนิสิต มีผลการประเมิน 4.03
- ดานการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต อาทิ

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจดุเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย มีผลการประเมิน 3.87
- ดานการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา มีผลการประเมิน
3.87

- ดานการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ มีผลการประเมิน 3.92 (2.5-6-1)
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ี
สนองความตองการของผูรับบริการ

ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีการนําผลการประเมินในขอ 6 ของป
การศึกษา 2554 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ โดยมี
การสรางอาคารกิจกรรมนิสิต เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมของนิสิต และสรางอาคารศูนยการศึกษาอุตสาหกรรม
บริการนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน (2.5-7-1)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.5 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 3.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.5 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 3.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 7 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.5-1-1 ขอมูลการลงทะเบียนการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของนิสิต (จากกองแผนงาน)
2.5-2-1 สถานท่ีจริง หองสมุด และหองสารสนเทศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2.5-2-2 โครงการเสริมทักษะการสืบคนสารสนเทศ
2.5-3-1 สถานท่ีจริงคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2.5-4-1 สถานท่ีจริงมก.กพส.
2.5-5-1 สถานท่ีจริงคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 ขอมูลจากกองแผนงาน
2.5-7-1 สถานท่ีจริงคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร
  2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย

  4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

  5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร

ทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เชน วิชาปญหาพิเศษ สัมมนา วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และสหกิจศึกษา เปนตน (2.6-1-1)
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การศึกษาดูงาน การฝกงาน เปนตน (2.6-1-2) นอกจากนี้ ยังมีการ
ประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตบนระบบออนไลน กําหนดใหมีการประเมิน 2 ครั้ง ตอภาคการศึกษา เพ่ือ
เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และเสนอความคิดเห็น เพ่ือใหอาจารยผูสอนนําไปใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน (2.6-1-3)

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 21 หลักสูตร
มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนั้น จึงมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 ครบทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร (2.6-2-1)

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
ท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย

ทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีรายวิชาปฏิบัติการ มีการศึกษานอกสถานท่ี การ
ฝกงาน หลักสูตรในระดับปริญญาตรี กําหนดใหมีรายวิชาปญหาพิเศษ สัมมนา สหกิจศึกษา และมีการศึกษาดูงาน
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนดใหมีวิชาสัมมนา วิชาเลือกเฉพาะทาง วิชาปญหาพิเศษ
การศึกษาคนควาอิสระ และวิทยานิพนธ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (2.6-
3-1)

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

ทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดใหมีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการการเรียนการสอน โดยเชิญเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ (2.6-
4-1) นอกจากนี้ยังมีการสงนิสิตไปฝกงานในหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน (2.6-4-2) และมีผูทรงคุณวุฒิรวม
เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังกําหนดใหทุก
หลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ตองจัดทําวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร มีการเชิญผูมี
ประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก เขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร
รวมท้ังมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน กอนเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย (2.6-4-3)

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย ของสายวิชาตางๆ จํานวน 8
เรื่อง ดังนี้ (2.6-5-1)

1) โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มีการทําวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 5 เรื่อง
ดังนี้

- เรื่อง “การเสริมสรางความพรอมในการสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตท่ีเรียน
ในรายวิชา 01132311 การจัดการสํานักงาน (Office Management) หมูเรียน 815 ในภาคปลาย ปการศึกษา
2555 ดวยเทคนิคการตั้งคําถามรวมกับ JIGSAW” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 01132311 การจัดการ
สํานักงาน

- เรื่อง “การเสริมสรางความรูความเขาใจในเนื้อหาเรื่องการฝกอบรม (Training) ของนิสิตท่ี
เรียนในรายวิชา 01132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ในภาคปลาย ป
การศึกษา 2555 ดวยเทคนิคการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning)” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
01132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย



104 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555

- เรื่อง “การใชแบบฝกรวมกับเทคนิคการสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาความเขาใจในเนื้อหา
สําหรับนิสิตท่ีเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค I” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 01101181
เศรษฐศาสตรจุลภาค I

- เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการผานรายการคาไปยังบัญชีแยกประเภทโดยใชเทคนิค
กลุมชวยเหลือรายบุคคลสําหรับนิสิตท่ีเรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
01130171 การบัญชีการเงิน

- เรื่อง “การศึกษาวิธีการสอนโดยใชเทคนิคกรณีตัวอยางเพ่ือสรางความเขาใจในการคํานวณ
อัตราสวนทางการเงินสําหรับนิสิตท่ีเรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
01131211 การเงินธุรกิจ

2) โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีการทําวิจัยในชั้นเรียน
จํานวน 1 เรื่อง

- เรื่อง “การศึกษาผลการเรียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช
บทบาทสมมุติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2

3) โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร มีการทําวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 2 เรื่อง
- เรื่อง “ผลการใชวิธีสอนการแกโจทยปญหาของโพลยา” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน

รายวิชา การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองเชิงประยุกต
- เรื่อง “การออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในปญหา

พิเศษ” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาปญหาพิเศษ
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยไดมีการจัดโครงการการจัดการ

ความรูเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูและการประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ในชวงเดือนสิงหาคม 2555 –
กันยายน 2555 โดยมีเปาหมายเพ่ือรวบรวมองคความรูในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูและการประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีอยูในหนวยงานหรือนอกหนวยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาอยางเปนระบบ เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานสามารถเขาถึงความรูในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการเรียนเชิญวิทยากรภายนอกจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนผูท่ีมีความรู
ทักษะ และประสบการณตรง (tacit Knowledge) ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรูและการประเมินผลมารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวนจํานวน 7 ครั้ง (2.6-5-2) ดังนี้

รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่
เสวนาครั้งที่ 1
เร่ือง เร่ืองแนวคิดและหลักการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนระดับอุดมศึกษา

วันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

เสวนาครั้งที่ 2
เร่ือง เร่ืองเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษา 1

วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

เสวนาครั้งที่ 3
เร่ือง เร่ืองเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษา 2

วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

เสวนาครั้งที่ 4
เร่ือง แนวคิดและหลักการประเมินผลระดับอุดมศึกษา

วันศุกรที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

เสวนาครั้งที่ 5
เร่ือง การแลกเปล่ียนเรียนรูการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือการวัดผลระดับอุดมศึกษา

วันศุกรที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
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รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่
เสวนาครั้งที่ 6
เร่ือง การกําหนดระดับคะแนนการเรียนรูระดับอุดมศึกษา

วันศุกรที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

เสวนาครั้งที่ 7
เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงในระดับอุดมศึกษา

วันศุกรที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม SC1 – 104 ตึกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยการประเมินผานระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัย (http://eassess.ku.ac.th) ปการศึกษา 2555 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
เทากับ 4.42 โดยมีผลการประเมินภาคตนในภาพรวม เทากับ 4.40 และภาคปลาย เทากับ 4.44 และผลการประเมิน
แตละรายวิชา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (2.6-6-1)

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูทุก
รายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา

มหาวิทยาลัยไดมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต จากท่ีประชุมคณบดี
ครั้งท่ี 12/2551 วันท่ี 12 สิงหาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต
และไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน ตามแนวปฏิบัติดังกลาว เปนประจําทุกป (2.6-7-1) และในสวนของอาจารย
ผูสอน หลังจากทราบผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูแลว ผูจัดการรายวิชาจะนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป ซึ่ง
จะแสดงไวใน มคอ.5 (2.6-7-2)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.6 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.6 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.6-1-1 เลมหลักสูตร
2.6-1-2 โครงการศึกษาดูงาน โครงการฝกงานของนิสิต
2.6-1-3 ระบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารยโดยนิสิต
2.6-2-1 มคอ.3 ของทุกหลักสูตร
2.6-3-1 - เลมหลักสูตร

- เอกสารฝกงานของนิสิต
2.6-4-1 บันทึกขอความเชิญอาจารยพิเศษ/ผูทรงคุณวุฒิ
2.6-4-2 เอกสารฝกงานของนิสิต
2.6-4-3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการพืช)
2.6-5-1 เอกสารการทําวิจัยในชั้นเรียน 8 เรื่อง
2.6-6-1 แบบรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย/รายวิชา ภาคตน และ ภาคปลาย
2.6-7-1 รายงานผลการติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับการปรับปรุงการสอน
2.6-7-2 มคอ.5 ของรายวิชาตางๆ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร

  2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

  3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

  4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

  5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
คณะ

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน)

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ง)

ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิตทุกหลักสูตร เปนประจําทุกป โดยมีกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูดําเนินการใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบริหารของหลักสูตร เปนผูดําเนินการในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(2.7-1-1)
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2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต

ในรอบปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไมมีหลักสูตรปรับปรุง จึงไมมีการนําผลจาก
ขอ 1. มาปรับปรุงหลักสูตร แตมีการนําผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต เชน โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด  การอาน
การเขียน โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Excel หลักสูตรสรางกราฟฟก
และสื่อมัลติมีเดียดวย Flash CS4 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบน Mobile Application เปนตน (2.7-2-1) เพ่ือ
พัฒนาใหนิสิตมีทักษะในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เชน การใหบริการหองสมุด หองคอมพิวเตอร จุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ เชน LCD โปรเจคเตอร เครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงจัดโครงการ/กิจกรรม
ตางๆ เพ่ือพัฒนานิสิต และการใหทุนสนับสนุนวิชาการ เชน การศึกษาดูงานตางประเทศ การเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการ โดยใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิต นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิตใน
หลักสูตรตางๆ (2.7-3-1) โครงการอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนใหนิสิตฝกงานกับหนวยงานตางๆ
สนับสนุนการสอบ TOEIC ของนิสิต (2.7-3-2)

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัยหรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิตใหนิสิตระดับปริญญาตรี
เขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน (2.7-4-1) ในสวนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะไดรับการ
สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ไดแก โครงการพ่ีสอนนองรองเพลงคณะฯ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอม และคายจากใจพ่ีสูนอง (2.7-5-1) และระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก โครงการคุณธรรมนําชีวิต
ของหลักสูตร วทม. และ ปรด. (ชีวผลิตภัณฑ) เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 (2.7-5-2)

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ง)

มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธโดยมีการอบรมวิธีการเขียนบทความจาก
วิทยานิพนธ และสนับสนุนทุนในการนําไปตีพิมพเผยแพร ในวารสารระดับนานาชาติโดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ ในรายวิชา
สัมมนา และ สอนเทคนิคในการเตรียมผลงานเพ่ือการตีพิมพ ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา (2.7-7-1)
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ปการศึกษา 2555 มีนิสิตท่ีตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 2
เรื่อง (2.7-7-2)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.7 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.7 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.7-1-1 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี จากกองแผนงาน
- สรุปสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะ

2.7-2-1 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด  การอาน  การเขียน
โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Excel หลักสูตรสราง
กราฟฟกและสื่อมัลติมีเดียดวย Flash CS4 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบน Mobile
Application

2.7-3-1 คูมือหลักสูตรการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555
2.7-3-2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Excel หลักสูตรสราง

กราฟฟกและสื่อมัลติมีเดียดวย Flash CS4 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบน Mobile
Application

2.7-4-1 คูมือหลักสูตรการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2555
2.7-5-1 โครงการพ่ีสอนนองรองเพลงคณะฯ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ หรือ 5 ขอ ตาม
เกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไปและครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
คายจากใจพ่ีสูนอง

2.7-5-2 โครงการคุณธรรมนําชีวิต ของหลักสูตร วทม. และ ปรด. (ชีวผลิตภัณฑ)
2.7-7-1 แผนการสอนรายวิชาสัมมนา

แผนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
2.7-7-2 แบบเก็บดานการผลิตบัณฑิต 7   ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร
  2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริม

ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังคณะ
  3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1

โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และ

เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัว
บงชี้

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไดมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ี
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรโดยออกประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่องคุณลักษณะ
พฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในดานตาง ๆ ดังนี้ (2.8-1-1)

1) ความซื่อสัตย
2) หลีกเลี่ยงอบายมุข
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3) มีวินัยในตนเองและผูอ่ืน
4) จิตอาสา
5) จิตสาธารณะ

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยัง
ผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบท่ัวถึงท้ังคณะ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไดเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริมไวใน
จอมอนิเตอร ตัววิ่ง  ระบบสารสนเทศของคณะ(e-office) แผนปายสติกเกอรหนาทางเดินเขาอาคาร 9 เว็บไซต
คณะ และ facebook ฝายกิจการนิสิต (2.8-2-1)

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดไวในขอ 1 โดย
ระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ

คณะไดจัดโครงการท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดไวในแตละดานและ
กําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายวัดความสําเร็จไวในทุกโครงการดังนี้ (2.8-3-1)

1. ความซื่อสัตย หลีกเลี่ยงอบายมุข และการมีวินัยในตนเองและผูอ่ืน โดยคณะฯ ไดจัดโครงการพ่ี
สอนนองรองเพลงคณะฯ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัว คือ จํานวนนิสิตท่ีถูกลงโทษ
เนื่องจากพฤติกรรมท่ีไมซื่อสัตย เชนการทุจริตในการสอบ การขโมยของ เปนตน โดยมีคาเปาหมายจํานวนนิสิตไม
เกิน 15 คน/ปการศึกษา และจํานวนนิสิตท่ีถูกลงโทษเก่ียวกับยาเสพติดและของมึนเมา โดยคาเปาหมายคือจํานวน
นิสิตท่ีถูกลงโทษเก่ียวกับยาเสพติดและของมึนเมาไมเกิน 3 คน/ปการศึกษา

2. จิตอาสา โดยจัดโครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม และคายจากใจพ่ีสูนอง มี
ตัวชี้วัดคือความมีจิตอาสา (สอบถามจากแบบประเมิน) และคาเปาหมายคือไมนอยกวารอยละ 80 ของผูตอบ
แบบสอบถามมีจิตอาสาอยูในระดับ 4 (ระดับดี)

3.  จิตสาธารณะ โดยจัดโครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัดคือความมี
จิตสํานึกและคํานึงถึงสวนรวม (สอบถามจากแบบประเมิน) และคาเปาหมายคือไมนอยกวารอยละ 80 ของผูตอบ
แบบสอบถามมีจิตสาธารณะอยูในระดับ 4 (ระดับดี) นอกจากนี้ยังไดจัดโครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยตัวชี้วัด
คือผลการสํารวจจิตสํานึกในการอนุรักษสาธารณสมบัติของชาติ (สอบถามจากแบบประเมิน) และคาเปาหมายคือไม
นอยกวารอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถามมีจิตสาธารณะอยูในระดับ 4 (ระดับดี)

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงช้ีและเปาหมาย
ท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ของโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิต พบวาผลการประเมินบรรลุเปาหมายไดรอยละ 100 ของตัวบงชี้ ( 2.8-4-1)

1) โครงการพ่ีสอนนองรองเพลงคณะ ฯ และโครงการอบรอมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสงเสริม
ความซื่อสัตย หลีกเลี่ยงอบายมุข และการมีวินัยในตนเองและผูอ่ืนนั้น พบวาผลการประเมินตามตัวบงชี้นั้นบรรลุคา
เปาหมายคือจํานวนนิสิตท่ีถูกลงโทษเทากับ 8 คน ซึ่งไมเกินคาเปาหมายท่ีตั้งไวจํานวน 15 คน และไมมีนิสิตท่ีถูก
ลงโทษเก่ียวกับยาเสพติดและของมึนเมา

2) โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม โดยสถานท่ีจัดโครงการนั้นเปนไปตามนโยบาย
ของวิทยาเขตคือจัดกิจกรรมใหกับชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัย พบวาผูตอบแบบสอบถามมีจิตอาสาอยูในระดับ 4.45
(ระดับดี) โดยเฉลี่ยจากกิจกรรมยอยดังตอไปนี้
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(1) กิจกรรมโรงเรียนบานคลองตัน เม่ือวันศุกรท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบ
ประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.74 (ระดับมากท่ีสุด)

(2) กิจกรรมโรงเรียนทุงกระพังโหม เม่ือวันเสารท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบ
ประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.69 (ระดับมากท่ีสุด)

(3) กิจกรรมโรงเรียนบานดอนเตาอิฐ เม่ือวันอาทิตยท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบ
แบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.30 (ระดับดี)

(4) กิจกรรมโรงเรียนวัดนิยมธรรม เม่ือวันอาทิตยท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบ
ประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.59 (ระดับมากท่ีสุด)

(5) กิจกรรมโรงเรียนสระพัง เม่ือวันเสารท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบประเมินมี
จิตอาสาในระดับ 4.09 (ระดับดี)

(6) กิจกรรมวัดดอนทอง เม่ือวันเสารท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบประเมินมีจิต
อาสาในระดับ 4.56 (ระดับมากท่ีสุด)

(7) กิจกรรมโรงเรียนบานหวยดวน เม่ือวันอาทิตยท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบ
ประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.30 (ระดับดี)

(8) กิจกรรมบานพักคนชรา เม่ือวันศุกรท่ี 18  มกราคม  พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบประเมินมี
จิตอาสาในระดับ 4.48 (ระดับดี)

(9) โครงการคายจากใจพ่ีแดนอง  (โรงเรียนวัดราษฎรวราราม)  เม่ือวันศุกรท่ี 11 มกราคม
พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบประเมินมีจิตอาสาในระดับ 4.30 (ระดับดี)
3) โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมพบวาตัวชี้วัดความมีจิตสํานึกและคํานึงถึง

สวนรวม ชุมชนรอบขาง (สอบถามจากแบบประเมิน) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีจิตสาธารณะอยูในระดับ 4.50
(ระดับดี)  โดยเฉลี่ยจากกิจกรรมยอยดังตอไปนี้

(1) กิจกรรมโรงเรียนบานคลองตัน เม่ือวันศุกรท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบ
ประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.70 (ระดับมากท่ีสุด)

(2) กิจกรรมโรงเรียนทุงกระพังโหม เม่ือวันเสารท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบ
ประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.77 (ระดับมากท่ีสุด)

(3) กิจกรรมโรงเรียนบานดอนเตาอิฐ เม่ือวันอาทิตยท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบ
แบบประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.33 (ระดับดี)

(4) กิจกรรมโรงเรียนวัดนิยมธรรม เม่ือวันอาทิตยท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบ
ประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.52 (ระดับมากท่ีสุด)

(5) กิจกรรมโรงเรียนสระพัง เม่ือวันเสารท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบประเมินมี
จิตสาธารณะในระดับ 4.27 (ระดับดี)

(6) กิจกรรมวัดดอนทอง เม่ือวันเสารท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบประเมินมีจิต
สาธารณะในระดับ 4.60 (ระดับมากท่ีสุด)
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(7) กิจกรรมโรงเรียนบานหวยดวน เม่ือวันอาทิตยท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบ
ประเมินมีจิตสาธารณะในระดับ 4.28 (ระดับดี)

(8) กิจกรรมบานพักคนชรา  เม่ือวันศุกรท่ี 18  มกราคม  พ.ศ. 2556 ผูตอบแบบประเมินมี
จิตสาธารณะในระดับ 4.48 (ระดับดี)

(9) โครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เม่ือวันเสารท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2555 เพ่ือสงเสริม
จิตสํานึกในการอนุรักษสาธารณสมบัติของชาตินั้น พบวาผูตอบแบบประเมินมีจิตสํานึกอนุรักษสา
ธารณสมบัติของชาติในระดับ 4.60 (ระดับมากท่ีสุด)

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ รวมกับ
คณะอนุกรรมการสงเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ ไดจัดโครงการ“ยกยองเด็กและ
เยาวชนดีเดน ดานศาสนาและจริยธรรม” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนสงเสริมเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศใหเห็น
ความสําคัญของการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนคนดี มีคุณคา มีคุณธรรม โดยยึดหลักธรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือมา
เปนแนวปฏิบัติ และเปนการเสริมสรางพ้ืนฐานทางดานจิตใจของเด็กและเยาวชนรวมถึงคนในชาติใหมีสํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรม การทําความดี มีความซื่อสัตย สุจริต กอประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ    เกิดสันติสุข
อยางยั่งยืน โดยจะพิจารณาเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนท่ัวประเทศ 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ท่ีมีคุณสมบัติและประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดสงนางสาวชนิกา ประยูรวงศ
นิสิตชั้นปท่ี 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี เขารวมพิจารณาในโครงการฯ ดังกลาว และไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดน
ดานศาสนา และจริยธรรม ลําดับท่ี 1 และเขารับโลรางวัลจากทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นางสาว
ศันสนีย นาคคง ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ. ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล (2.8-5-1)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.8 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.8 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.8-1-1 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ืองคุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรมที่พึง
ประสงค  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
2. ประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เร่ือง  คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร

2.8-2-1 1.  เว็บไซตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เร่ือง  คุณลักษณะพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
ที่พึงประสงค  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2.  จอมิเตอร

2.8-3-1 1.  สรุปประเมินโครงการพีส่อนนองรองเพลงคณะฯ
2. สรุปประเมินโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาทไทย  นิสิตชั้นปที่ 1
3.  สรุปประเมินโครงการบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิง่แวดลอม  นิสิตชัน้ปที่ 2
4.  สรุปประเมินโครงการคายจากใจพี่สูนอง
5.  สรุปประเมินโครงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.8-4-1 1.  สรุปประเมินโครงการพีส่อนนองรองเพลงคณะฯ
2. สรุปประเมินโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาทไทย  นิสิตชั้นปที่ 1
3.  สรุปประเมินโครงการบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิง่แวดลอม  นิสิตชัน้ปที่ 2
4.  สรุปประเมินโครงการคายจากใจพี่สูนอง
5.  สรุปประเมินโครงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.8-5-1 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนดานศาสนาและจริยธรรม  ประจําป 2555 ระดับอุดมศึกษา
จากสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี โดยสาํนักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ รวมกับ
คณะอนุกรรมการสงเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ โครงการ“ยก
ยองเด็กและเยาวชนดีเดน ดานศาสนาและจริยธรรม”
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ดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 82
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากกองแผนงาน)

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 248 366 495
2 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 254 399 505
3 จํานวนบัณฑิตทีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 185 319 356
4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 38 36 54
5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 5 5 17
6 จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการเกณฑทหาร ลาอุปสมบท 0 0 1
7 จํานวนบัณฑิตทีไ่มไดงานทํา 20 19 55

8 จํานวนบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาในรอบปนั้นที่ตอบแบบสํารวจ (ไม
นับรวมผูที่มงีานทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ และลาอุปสมบท) 205 325 411

9 รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 90.24 98.15 86.62

10 คะแนนทีไ่ด
90.24 5100
= 4.51

98.15 5100
= 4.91

86.62 
100

5

= 4.33

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

1 185 90.24 319 98.15 356 86.62 4.51 4.92 4.33 82.00 บรรลุ 85.00
205 325 411
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

1 185 90.24 319 98.15 356 86.62 4.51 4.92 4.33 82.00 บรรลุ 85.00
205 325 411

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

1-1 ขอมูลจากกองแผนงาน

ตัวบงช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาเฉลี่ย 3.70
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย)

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 398 399 484
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
44 59 97

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติตามกรอบ TQF
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

3.86 3.94 4.02

4 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

N/A 59 97

5 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี N/A 32.60 28.10

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) N/A
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

57

7 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) N/A

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

16

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติตามกรอบ TQF
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) N/A

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

4.30

9 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท N/A

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

16
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

10 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท N/A

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

28.07

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) N/A
รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

0

12 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) N/A

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

0

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติตามกรอบ TQF
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) N/A

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

0

14 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก N/A

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

0

15 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก N/A

รอผลจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย

0

16 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ N/A 3.94 4.06

17 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด N/A 59 109
เกณฑการประเมิน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2 3.86 3.94 4.06 3.86 3.94 4.06 3.70 บรรลุ 3.80

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2 3.86 3.94 4.06 3.86 3.94 4.06 3.70 บรรลุ 3.80

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (ขอมูลจากกองแผนงาน)

2-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร



118 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555

ตัวบงช้ีท่ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 20
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 ผลงานที่มีการตีพิมพเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.25 0 0.00 3 0.75 10 2.50

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings)

0.50 5 2.50 13 6.50 4 2.00

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

0.75 6 4.50 5 3.75 5 3.75

4 ผลงานที่มีการตีพิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

5 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00

7 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00

8 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00

9 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพร 11 7 21 11 19 8.25
11 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด
45 44 57

12 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

7 11 8.25

13 คะแนนที่ได 15.56 525 = 3.11 25.00 525 = 5.00 14.47 525 = 2.89

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต
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เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
3 7 15.56 11 25 8.25 8.25 3.11 5.00 2.89 20 ไมบรรลุ 2045 44 57

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
3 7 15.56 11 25 8.25 8.25 3.11 5.00 2.89 20 ไมบรรลุ 2045 44 57

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3-1 แบบเก็บดานการผลิตบัณฑิต 6 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

ตัวบงช้ีท่ี 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 20
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก จํานวน คาถวง

น้ําหนัก จํานวน คาถวง
น้ําหนัก

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสบืเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสาร
วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI

0.25 2 0.50 0 0.00 2 0.50
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก จํานวน คาถวง

น้ําหนัก จํานวน คาถวง
น้ําหนัก

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ.

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ สม
ศ.

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago
Joural Rank: www.scimagojr.com)
ในปลาสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรอื
Scopus

1.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00

5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00

7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 2 0.50 1 0.75 4 2.50
11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ท้ังหมด
0 0 0

12 ผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

2 1 4

13 คะแนนท่ีได 550  = 550  = 550  =

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
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ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4 0.50 N/A 0.75 N/A 3.00 N/A N/A N/A N/A N/A ไมบรรลุ 200.00 0.00 0.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4 0.50 N/A 0.75 N/A N/A N/A N/A 200.00 0.00

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

4-1 แบบเก็บดานการผลิตบัณฑิต 7 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

ตัวบงช้ีท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาดัชนีคุณภาพอาจารย 3.90
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากกองการเจาหนาท่ี)

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไมมีตาํแหนงทาง
วิชาการ

0 9 0 5.5 0 9 0

2 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตาํแหนง ผศ. 1 0 0 0 0 0 0

3 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตาํแหนง รศ. 3 0 0 0 0 0 0
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

4 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตาํแหนง ศ. 6 0 0 0 0 0 0

5 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ

2 43 86 50 100 71 142

6 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดาํรงตําแหนง ผศ. 3 8 24 7 21 6 18

7 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดาํรงตําแหนง รศ. 5 8 40 9 45 8 40

8 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดาํรงตําแหนง ศ. 8 0 0 1 8 0 0

9 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไมมีตาํแหนงทาง
วิชาการ

5 56 280 60 300 67.5 337.5

10 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหนง ผศ. 6 7 42 9 54 6 36

11 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหนง รศ. 8 0 0 1 8 5 40

12 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหนง ศ. 10 1 10 1 10 1 10

13 ผลรวม 138 522 147.5 578 173.5 623.5
14 การพัฒนาคณาจารย (เต็ม 10) 3.78 3.92 3.59

15 คะแนนที่ได 3.78 
6

5 = 3.15 3.92  56 = 3.26 3.59 56 = 2.99

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

14 522 3.78 578 3.92 623.5 3.59 3.15 3.27 2.99 3.80 ไมบรรลุ 3.90
138 147.5 173.5
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

14 522 3.78 578 3.92 623.5 3.59 3.15 3.27 2.99 3.80 ไมบรรลุ 3.90
138 147.5 173.5

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

14-1 ขอมูลจํานวนบุคลากร กองการเจาหนาท่ี

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

ดังนี้คือ ไดดําเนินงานในปการศึกษา 2555 ตามตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 3 ท้ัง 3 ตัวบงชี้  คือ (1) ระบบและกลไก
การใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (2) ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต และ (3) ระบบการให
คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี โดยการดําเนินงานเพ่ือใหแผนกิจกรรมการพัฒนานิสิตบรรลุเปาหมายนั้นเกิดจาก
การทํางานของ 3  สวน คือ

1. ฝายกิจการนิสิตโดยมีคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตท่ีมีตัวแทนจากหลักสูตรตางๆ รวมเปนกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิตจะรวมกันวางแผนกิจกรรม จัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดกิจกรรมแลวนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาเพ่ือจัดกิจกรรมในครั้งตอ ๆ ไป โดยคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตจะประชุมรวมกันเดือนละ 1
ครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือในประเด็นตาง ๆ ท่ี จะพัฒนางานดานกิจการนิสิตใหดีข้ึน

2.  สโมสรนิสิตโดยมีคณะกรรมการสโมสรนิสิตเปนผูวางแผนจัดกิจกรรมใหกับนิสิตและจัดทําขอเสนอ
โครงการรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา ผานมายังผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิตเพ่ืออนุมัติการจัดกิจกรรม โดยคํานึงวาการ
จัดกิจกรรมตองนําความรูดานประกันคุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมใหครบท้ัง 5 ประเภท คือ
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

3.  คณะกรรมการดําเนินการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะจัดกิจกรรมใหกับนิสิตในหลักสูตร โดยหลักสูตรสามารถ
จัดกิจกรรมใหเขากับธรรมชาติของนิสิตในหลักสูตรนั้น ๆ

ดังนั้นจากการชวยกันทํางานท้ัง 3 สวนขางตนทําใหงานดานกิจการนิสิตของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรมีความเขมแข็ง และไดรับความรวมมือจากคณาจารยของคณะฯ ท่ีเขามาชวยกันพัฒนานิสิตโดยผานการ
ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน เพ่ือเปาหมายใหนิสิตเปนนิสิตท่ีมีคุณภาพตามปณิธานของคณะ ฯ คือ สราง
บัณฑิตใหมีปญญา คุณธรรมและความสุข และรวมถึงตองการใหนิสิตของคณะฯ มีอัตลักษณตรงตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี



124 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินอยูในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 4
ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5) หมาย

เหตุ2555 2556
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง
กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00

3.1 ระบบและกลไกการใหคาํปรึกษา
และบริการดานขอมูลขาวสาร

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นิสิต

ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานมูลขาวสาร

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต
  2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต
  3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
  4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา
  5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
  6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ท่ีสนองความตองการของนิสิต
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ผลการดําเนินงาน

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต โดยฝายกิจการนิสิตไดจัด
โครงการและใหบริการดังตอไปนี้

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการและใหบริการดังตอไปนี้
1.1 ฝายกิจการนิสิตไดจัดทําฐานขอมูลระเบียนประวัตินิสิตชั้นปท่ี 1 อันประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐาน

เก่ียวกับนิสิต ขอมูลเก่ียวกับการรับประทานอาหาร ขอมูลการเจ็บปวยหรือโรคประจําตัว และขอมูลผูปกครอง เพ่ือใช
เปนขอมูลหากมีปญหาเกิดข้ึนกับนิสิตสามารถแจงผูปกครอง หรืออาจารยท่ีปรึกษา ไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได
จัดสงระเบียนประวัติของนิสิตในหลักสูตรตางๆ ไปยังประธานคณะกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรอีกดวย เพ่ือ
เปนฐานขอมูลประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจในการใหคําปรึกษาชวยเหลือนิสิตในกรณีตางๆ (3.1-1-1)

1.2 ภาควิชาตาง ๆ ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานิสิต โดยใหอาจารยท่ีปรึกษามี
หนาท่ีตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548 หมวด 7 ขอ 32
(3.1-1-2)

1.3  คณะฯ จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธข้ันตอนการใหคําปรึกษาใหนิสิตทราบวาใครคือผูท่ีจะให
คําปรึกษากับนิสิตไดในกรณีท่ีนิสิตมีปญหา ซึ่งการใหคําปรึกษาในเบื้องตนคืออาจารยท่ีปรึกษา หากเปนปญหาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาไมสามารถแกปญหาไดสามารถสงตอปญหานั้นมายังรองคณบดีฝายกิจการนิสิตซึ่งจะหาแนว
ทางแกไขรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาตอไป อยางไรก็ตามในบางปญหานั้นจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญรวมแกปญหาใหกับ
นิสิต ซึ่งมีคุณวรรณีย เล็กมณี ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ชํานาญการพิเศษ) เปนผูเชี่ยวชาญท่ีเขามา
ชวยใหคําปรึกษากับนิสิตดวยหรือในกรณีท่ีนิสิตหาอาจารยท่ีปรึกษาไมพบแตตองการคําปรึกษาเรงดวนสามารถ
โทรศัพทมายังรองคณบดีฝายกิจการนิสิต (089-0759041) ไดตลอดเวลา อีกท้ังยังไดจัดใหมี hotline เพ่ือรับ
คําปรึกษาดวย อยางไรก็ตามนางสาวอรสา สระทองแกว และ นางสาววิชุดา ปูนอย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ฝาย
กิจการนิสิต สามารถใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิตไดในเบื้องตน  (3.1-1-3)

1.4 ฝายกิจการนิสิต ไดมีระบบกลไกการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิตไปยัง
โรงพยาบาลและหนวยงานใหบริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนิสิตมีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของคณะฯ/
มหาวิทยาลัยท่ีจะดูแลได (3.1-1-4)

1.5 ฝายกิจการนิสิตไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 5 ข้ึนในวันจันทรท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.
2556 เวลา 09.30 น. - 16.00 น. หองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัย โดยโครงการจัดเปน 2 ชวง
คือชวงเชา (09.30-12.00 น.) เปนการบรรยายในหัวขอบทบาทอาจารยท่ีปรึกษา โดยคุณสมเกียรติ ไทยปรีชา
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ และทีมงานจากกองบริการการศึกษา และชวงบาย (13.00-16.00 น.)
เปนการบรรยายในหัวขอเทคนิคการใหคําปรึกษา โดยคุณมโนรถ  กุศลศักดิ์ ตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัทยูนิ
แมกซเน็ต จํากัด และใหบริการดานคําปรึกษาและการตลาดระหวางประเทศท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งการ
จัดสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาในปการศึกษานี้ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนอาจารยท่ีบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในปการศึกษา 2554-2555 ประมาณ 30 คนท่ีทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษานิสิต (3.1-1-5)

1.6 คณะฯ ไดจัดโครงการพบผูปกครองข้ึนในวันอังคารท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น. - 13.00
น. ณ. ศูนยเรียนรวม 2 โดยเปนการประชุมผูปกครองของนิสิตชั้นปท่ี 1 และมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางคณาจารยกับครอบครัวนิสิต และใหความรูแกผูปกครองเก่ียวกับระบบการเรียนการสอนของคณะและ
มหาวิทยาลัย โดยผูปกครองจะพบผูบริหารคณะและพบอาจารยในหลักสูตรของบุตรหลาน ซึ่งเปนโอกาสดีท่ีจะได
สรางความรวมมือและรวมกันแกปญหาหากมีปญหาเกิดข้ึนกับนิสิต โดยในโครงการนี้ผูปกครองจะไดทราบเบอร
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โทรศัพทของผูบริหารคณะฯ หัวหนาภาค ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารหลักสูตร หรืออาจารยท่ี
ปรึกษา ซึ่งจะทําใหสะดวกในการติดตอสื่อสารหากมีปญหาเกิดข้ึนกับนิสิต (3.1-1-6)

1.7 ฝายกิจการนิสิตไดจัดโครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษาครั้งท่ี 1 (3.1-1-7) ซึ่งจัดข้ึนในภาคตน ตั้งแต
วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 และครั้งท่ี 2 (3.1-1-8) ซึ่งจัดข้ึนในภาคปลาย ตั้งแตวันท่ี 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยฝายกิจการนิสิตจัดสรรงบประมาณใหแตละหลักสูตร
ดําเนินการ ซึ่งวัตถุประสงคของโครงการตองการใหนิสิตไดพบอาจารยท่ีปรึกษาและไดปรึกษาปญหาท้ังดานการเรียน
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอาจารยท่ีปรึกษาจะไดถายทอดประสบการณตางๆ ของอาจารยขณะเปนนิสิต
และถายทอดประสบการณการทํางานซึ่งนิสิตท่ีกําลังจะจบการศึกษาสามารถเรียนรูและนําแนวทางท่ีดีไปประยุกตใช
ในการทํางานเม่ือจบการศึกษา  โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะใหคําปรึกษาแกนิสิตพรอมกับสรุปปญหาท่ีไดจากนิสิตใน 4
ดาน คือ ดานการเรียน ดานความประพฤติ ดานกิจกรรม และดานคุณภาพชีวิต มายังฝายกิจการนิสิต เพ่ือใหทราบ
ขอมูลและหากปญหาใดเปนปญหาในภาพรวมระดับคณะ ฝายกิจการนิสิตจะเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนิสิตเพ่ือแกปญหาตอไป หรือหากปญหานั้นเปนปญหาระดับวิทยาเขต ฝายกิจการนิสิตจะเสนอตอทานรอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือหาแนวทางแกไข (3.1-1-9)  หรือหากปญหานั้นเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระดับหลักสูตร ฝายกิจการนิสิตจะเสนอตอหัวหนาภาคหรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชา
ฯ ตาง ๆ  เพ่ือหาทางแกไข (3.1-1-10)

1.8 ฝายกิจการนิสิตไดจัดโครงการนิสิตพบอาจารยในหลักสูตรซึ่งดําเนินงานปละ 1 ครั้ง ในปการศึกษา
2555 ไดดําเนินงานในภาคปลายระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตไดเขาใจในหลักสูตรของนิสิตท่ีศึกษาอยู อันไดแก  รายวิชาตาง ๆ กิจกรรมและขอบังคับกอน
จบการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ตลอดจนใหนิสิตไดมีโอกาสเสนอปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีอาจจะนํามา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรตอไป (3.1-1-11)

1.9 คณะฯ ไดจัดโครงการกิจการนิสิตพบผูแทนนิสิตข้ึนในวันพุธท่ี 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 12.00
น. - 13.00 น. ณ. หองชัยพฤกษ เพ่ือเปนการใหนิสิตไดรับทราบการดําเนินงานและนโยบายของคณะในดานตาง ๆ
ท่ีดําเนินงานผานมาและแผนในการดําเนินงานภายในอนาคต  อีกท้ังยังรวบรวมขอปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ของหลักสูตร คณะและวิทยาเขตจากนิสิตผานตัวแทนนิสิตในแตละหลักสูตรและนายกสโมสรนิสิต ซึ่งถือ
วาเปนการเปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคิดเห็นและสอบถามถึงขอสงสัยในการดําเนินงานตางๆ ของคณะ นอกจากนี้
นิสิตยังไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะ หลักสูตรและวิทยาเขต เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข (3.1-1-
12)

2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต โดยปการศึกษา 2555
ปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

นิสิต ดังนี้
2.1 ฝายกิจการนิสิตไดจัดบริการใหขอมูลขาวสารโดยมีขาวสารตาง ๆ เชน ทุนการศึกษา การรับสมัคร

งาน การประกวดแขงขัน ภาพกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมนิสิตท่ีดําเนินงานท้ังหมดในรอบปการศึกษา 2555 ใน
เว็บไซตคณะ(http://www.flas.ku.ac.th) เว็บไซตฝายกิจการนิสิต (http://www.sa.flas.ku.ac.th) และมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารทาง facebook ของคณะ (facebook.com/flasku) ซึ่งถือวาในปจจุบันนี้เปนชองทางการให
ขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และยังเปนชองทางท่ีนิสิตและผู เ ก่ียวของสามารถให
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการได (3.1-2-1)

2.2 คณะฯ มีการติดตั้งจอมิเตอรแบบตัววิ่งและจอโทรทัศนตามทางเดินภายในอาคารตางๆ ของคณะ
เชน ท่ีชั้น 1 อาคาร 9  เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารตางๆ เชน ทุนการศึกษา การรับสมัครงาน และกิจกรรมตางๆ ของ
คณะและของวิทยาเขต (3.1-2-2)
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2.3 ทําบอรดปดประกาศขอมูลประชาสัมพันธและขาวสารท่ีเปนประโยชน เชน การรับสมัครงาน แหลง
ทุนการศึกษา การจัดฝกอบรม ณ บอรดตางๆ ตามอาคารของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อาทิเชน อาคาร 1
อาคาร 3 อาคาร 5 อาคาร 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารการเรียนรูทางภาษา และอาคารอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษา (3.1-2-3)

2.4 ฝายกิจการนิสิตไดสงขอมูลท่ีเปนประโยชนกับนิสิต อาทิเชน ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมตาง ๆ
หรือการรับสมัครงาน ผานอาจารยท่ีปรึกษาทุกทานดวยระบบ e-office โดยอาจารยสามารถนําขอมูลแจงใหนิสิตใน
ท่ีปรึกษาหรือนิสิตในหองเรียนทราบ (3.1-2-4)

2.5 ฝายกิจการนิสิตจะสงขอมูลขาวสารไปยังผูแทนนิสิตในทุกชั้นป ทุกหลักสูตรในกรณีท่ีเปนขาวสาร
เรงดวนท่ีตองการแจงใหนิสิตทราบ ซึ่งในปจจุบันนิสิตในหลักสูตรนั้นเปนเครือขายกันเองใน facebook ของกลุม
เพ่ือนในหลักสูตรเดียวกัน (3.1-2-5)

2.6 ฝายกิจการนิสิตไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
ใหกับนิสิต เพ่ือจะติดตามและประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสารในปการศึกษาท่ีผานมา
(3.1-2-6)

3.  ในปการศึกษา 2554 คณะไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นิสิต โดยมีผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 3 หนวยงาน ดังนี้

ปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนิสิต โดยมีผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 3 หนวยงาน ดังนี้

1. ฝายกิจการนิสิตไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ เชน โครงการปจฉิม
นิเทศ (3.1-3-1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (3.1-3-2) และ โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษทักษะการพูด การอาน
การเขียน (3.1-3-3) และโครงการเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร
โดยรับสมัครนิสิตจากหลักสูตรท้ังหมด 10 หลักสูตร มาคัดเลือกใหเปนตัวแทนของหลักสูตร หลักสูตรละ 2 คน รวม
นิสิตท่ีผานการคัดเลือก 20 คน ดวยขอสอบความรูท่ัวไปเก่ียวประชาคมอาเซียนเปนขอสอบปรนัยภาษาอังกฤษและ
สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ โดยหลังจากการเขารวมโครงการนิสิตตองจัดทํารายงานดวย (3.1-3-4) เปนตน

2. สายวิชาและโครงการจัดตั้งสายวิชาตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนานิสิตเพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนิสิต อาทิเชน โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ (3.1-3-5) โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร (เคมี)
(3.1-3-6) โครงการกระตุนศักยภาพทางวิชาการแกนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
(3.1-3-7) โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตรกายภาพ  (3.1-3-8)  และโครงการสรางเสริมเปาหมาย จุดประกาย
การเรียนรูดานจุลชีววิทยา ครั้งท่ี 4 (3.1-3-9) เปนตน

3. สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมวิชาการ อาทิเชน โครงการสัมมนาอาจารยท่ี
ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการชุดปจจุบันและชุดใหม (3.1-3-10) และกิจกรรมเพ่ือสังคม อาทิเชน โครงการ
คายจากใจพ่ีแดนอง (3.1-3-11)  ซึ่งกิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยสโมสรนิสิตมีนายกสโมสรนิสิต นายอธิษฐ  แสงเพ็ญ
ออน และคณะกรรมการสโมสรนิสิตเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพ่ือฝกทักษะประสบการณการทํางาน
รวมกันของนิสิต โดยมีอาจารย ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม และอาจารยภัทรพร จินตกานนท เปนอาจารยท่ีปรึกษา
สโมสรนิสิต

โดยหนวยงานท้ัง 3 ขางตน มีชองทางใหนิสิตเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพโดยผานแบบสอบถามทุกกิจกรรม (3.1-3-12)
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา โดยปการศึกษา 2554 ฝายกิจการนิสิตได
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา ดังนี้

ปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยฝายกิจการนิสิตไดจัดบริการขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอศิษยเกา ดังนี้

4.1 จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาไวท่ีหนาเว็บไซตคณะ(http://www.flas.ku.ac.th) ซึ่งรวบรวมขอมูล
ศิษยเกาตั้งแตรุนท่ี 1 ท่ีจบการศึกษาป พ.ศ. 2543 จนถึงรุนท่ี 13 ท่ีจบการศึกษาป พ.ศ. 2555 โดยขอมูลท่ีรวบรวม
ไวในฐานขอมูลคือ ท่ีอยูปจจุบัน สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน เปนตน อยางไรก็ตามฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึนนี้ยังไม
สมบูรณตองมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหดียิ่งข้ึนและเก็บขอมูลจากศิษยเกาใหมากยิ่งข้ึน (3.1-4-1)

4.2  คณะไดแจงขาวและประชาสัมพันธกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณ ของ
คณะฯ  การรับสมัครงาน และทุนการศึกษาใหศิษยเกาไดรับทราบโดยผานเว็บไซตคณะ
(http://www.flas.ku.ac.th) เว็บไซตฝายกิจการนิสิต (http://www.sa.flas.ku.ac.th) และ facebook ของ
คณะ โดย facebook ถือไดวาเปนชองทางท่ีศิษยเกาจะไดเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับศิษยเกา
(3.1-4-2)

4.3  เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดใหศิษยเกาตอบแบบสอบถามโดย
มีขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตร   เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ (3.1-4-3)
นอกจากนี้ในแบบสอบถามยังเปดโอกาสใหนิสิตเขียนขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการขาวสาร (3.1-4-4)

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
คณะเชิญศิษยเกาเขารวมโครงการฝกอบรมการดูแลและซอมแซมคอมพิวเตอรเบื้องตน ซึ่งจัดข้ึนในวัน

เสารท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึก 4 (3.1-5-1)

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตเก่ียวกับการใหบริการในดาน

ตาง ๆดังนี้
6.1  การจัดบริการเก่ียวกับใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต โดยมีการประเมิน

โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต ซึ่งผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมมากกวา 3.51 (3.1-6-1)

6.2  การจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต มีผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ
มีคาเทากับ 3.88 และทําใหรับทราบขอมูลท่ีนิสิตตองการใหมีการบริการขอมูลขาวสารในชองทางใดท่ีจะนํามาพัฒนา
ปรับปรุงใหดีข้ึน ซึ่งชองทางท่ีนิสิตไดแนะนํานั้นบางชองทางไดดําเนินการอยูแลว และบางชองทางก็ตองมีการเพ่ิมเตมิ
และปรับปรุงใหดีข้ึน (3.1-6-2)

6.3 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิตอันไดแกกิจกรรมตางๆ ในขอ
3. ลวนไดรับผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการไมต่ํากวา 3.51 (3.1-6-3)

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความตองการของนิสิต

ฝายกิจการนิสิตไดนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความตองการของนิสิต โดยหลังจากท่ีมีการประเมินโครงการตางๆ ท่ีจัดใหแกนิสิตแลวจะมีการนํา
ผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไปโดยการนําเขาท่ีประชุมฝาย
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กิจการนิสิต โครงการสัมมนาคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตท่ีจัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 และวันศุกรท่ี 29 เมษายน
พ.ศ. 2556 (3.1-7-1)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.1-1-1 ระเบียนประวัติ
3.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา   (ยกตัวอยางหลักสูตรเคมี)
3.1-1-3 โปสเตอร สายดวน (Hotline)
3.1-1-4 แนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต
3.1-1-5 โครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา  ครั้งท่ี  5
3.1-1-6 โครงการพบผูปกครอง
3.1-1-7 โครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา  ครั้งท่ี 1
3.1-1-8 โครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา  ครั้งท่ี 2
3.1-1-9 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.20401/0537  ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน  2555

เรื่อง  ขอสงปญหาของนิสิตท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน
3.1-1-10 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.20401/0538  ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน  2555

เรื่อง  ขอสงสรุปปญหานิสิตในโครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา  ครั้งท่ี 1 ประจําปการศึกษา
2555

3.1-1-11 โครงการนิสิตพบอาจารยในหลักสูตร
3.1-1-12 โครงการกิจการนิสิตพบผูแทนนิสิต
3.1-2-1 - เว็บไซตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ



130 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
- เว็บไซตฝายกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- Facebook คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

3.1-2-2 จอมิเตอร
3.1-2-3 บอรดประชาสัมพันธ
3.1-2-4 E-office
3.1-2-5 Facebook คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
3.1-2-6 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนใหกับนิสิต

ประจําปการศึกษา  2555
3.1-3-1 โครงการปจฉิมนิเทศ นิสิตชัน้ปท่ี 4
3.1-3-2 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  นิสิตชั้นปท่ี 3
3.1-3-3 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด  การอาน  การเขียน
3.1-3-4 โครงการเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน  ณ  ประเทศสิงคโปร
3.1-3-5 โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
3.1-3-6 โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร  (เคมี)
3.1-3-7 โครงการกระตุนศักยภาพทางวิชาการแกนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตรชีวภาพ
3.1-3-8 โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตรกายภาพ
3.1-3-9 โครงการเสริมสรางเปาหมายจุดประกายการเรียนรูดานจุลชีววิทยา  ครั้งท่ี 4
3.1-3-10 โครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปจจุบันและชุด

ใหม
3.1-3-11 โครงการคายจากใจพ่ีแดนอง
3.1-3-12 - แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการปจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปท่ี 4

- แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  นิสิตชั้นปท่ี 3
- แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด  การอาน  การ
เขียน
- แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุม
อาเซียน  ณ  ประเทศสิงคโปร

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

- เว็บไซตฝายกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (http://www.sa.flas.ku.ac.th)
- Facebook คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร, สโมสรนิสิต,เจาหนาท่ีฝายกิจการนิสิต

3.1-4-3 แบบสรุประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
3.1-4-4 แบบสรุประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
3.1-5-1 โครงการฝกอบรมการดูแลและซอมแซมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3.1-6-1 แบบรายงานผลการดําเนินงานฝายกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร ประจําป

การศึกษา  2555
3.1-6-2 แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนใหกับนิสิต
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
ประจําปการศึกษา  2555

3.1-6-3 แบบรายงานผลการดําเนินงานฝายกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร ประจําป
การศึกษา  2555

3.1-7-1 รายงานการสัมมนาคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
  2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต
  3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย

นิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

  4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวาง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต

ผลการดําเนินงาน
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา แหงชาติทุกดาน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยฝายกิจการนิสิต ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริม

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน (3.2-1-1)
โดยมีเปาประสงค 2 ขอ ดังนี้

1.  บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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2.  บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

โดยในปการศึกษา 2555 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตจํานวน 6 ตัว
ดังนี้

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป 2555
3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนแลวท่ีบรรลุเปาหมาย
4. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิต
5. คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. จํานวนของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต

ดังนี้
1.  โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมกอนการทํางานของสโมสรนิสิต ซึ่งในปการศึกษา 2555 ไดจัด

สัมมนาในหลักสูตร หัวใจผูนํา เม่ือวันเสารท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2556 มีรองคณบดีฝายกิจการนิสิตใหความรูดาน
ประกันคุณภาพแกคณะกรรมการสโมสรนิสิต ตัวแทนนิสิตหลักสูตรตาง ๆ และนิสิตท่ีสนใจเปนผูนําในการทํากิจกรรม
เพ่ือนําไปใชวางแผนและจัดกิจกรรมนิสิตใหครบตามกระบวนการของการประกันคุณภาพ (PDCA) (3.2-2-1)

2. ปการศึกษา 2555 ในรายวิชาทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการใหความรูดานประกันคุณภาพ
แกนิสิตชั้นปท่ี 1 (3.2-2-2)

3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยนิสิต
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี  และอยางนอย 2 ประเภท สําหรับบัณฑิตศึกษา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรส งเสริมใหนิสิตนําความรู ดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมี นายอธิษฐ แสงเพ็ญออน เปนนายก
สโมสรนิสิต

ปการศึกษา 2555 มีกิจกรรมสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 5 ประเภทดังนี้ (3.2-3-1)
1.  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค เชน โครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา

สโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปจจุบันและชุดใหม
2.  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการกีฬาภายในวิทยาเขต
3.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม เชน คายจากใจพ่ีแดนอง
4.  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการตักบาตรนองใหมสายใย ศวท.
5.  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการบายศรีสูขวัญ โครงการสงประกวดกระทงในวัน

ลอยกระทง
คณะกรรมการสโมสรนิสิต ไดนําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิต

โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมในดานตาง ๆ ใหครบท้ัง 5 ประเภท และจัดทําขอเสนอโครงการเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาสโมสรนิสิตและไดรับการอนุมัติโครงการจากผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต อาจารย ดร. สหณัฐ เพรชศรี เม่ือ
กิจกรรมแลวเสร็จ ตองมีการสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และประเมินผลโครงการ พรอมท้ังนําผลการประเมินจาก
ผูเขารวมกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในปตอไป ตามหลักการ PDCA
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สําหรับการจัดกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษามี 2 ประเภท ดังนี้  (3.2-3-2)
1. กิจกรรมวิชาการ อาทิเชน โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โครงการปจฉิมนิเทศ รุนท่ี 6 โครงการ

ปฐมนิเทศ โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร โครงการอําลาสิงหเขียว โครงการประเมินผลการดําเนินงาน
2. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม อาทิเชน โครงการเพ่ือการพัฒนาสังคม

4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย
และมีกิจกรรมรวมกัน

4.1 ในปการศึกษา 2555  มีการสนับสนุนใหนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรซึ่งเปนตัวแทนนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  เขารวมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน ระหวาง
มหาวิทยาลัย  และมีกิจกรรมรวมกัน  โดยเม่ือวันพุธท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือเครือขายการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  ระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(3.2-4-1)

4.2  คณะ ฯ รวมกับวิทยาเขต จัดโครงการเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนางาน
ดานกิจการนิสิตนักศึกษา  ประจํา 2556 ครั้งท่ี 2 ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 และ วันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ
หองนนทรี  อาคารกองกิจารนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีนางสาวลักษณพร  แยม
สระโส  (นายกสโมสรนิสิต)  และนางสาวภาวิดา  ม่ันทวีสิน (รองนายกสโมสรนิสิต) เขารวมโครงการ (3.2-4-2)

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยฝายกิจการนิสิต มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนานิสิต

ตามตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน โดยไดผลประเมินดังนี้ (3.2-5-1)
ตัวบงชี้ ท่ี 1.   จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีจัดข้ึนในปการศึกษา 2555 มีคาเปาหมายเทากับ 63 ผลการดําเนินงานเทากับ
69 โครงการ ดังนั้น บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ท่ี 2.  รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป 2555 มีคาเปาหมาย
เทากับ 80% ผลการดําเนินงานเทากับ 97.10 % ดังนั้น บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ท่ี 3.  รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนแลวท่ีบรรลุคาเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมนั้น มีคา
เปาหมายเทากับ 90% ผลการดําเนินงานเทากับ 100 % ดังนั้น บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ท่ี 4.  ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตมีคาเปาหมายเทากับ 3.71 ผลการดําเนินงานเทากับ
4.06 ดังนั้น บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ท่ี 5.  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีคา
เปาหมายเทากับ 3.71 ผลการดําเนินงานเทากับ 4.02 ดังนั้น บรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ท่ี 6.  จํานวนของตัวบงชี้ของแผนท่ีบรรลุเปาหมายมีคาเปาหมายเทากับ 5 ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน
เทากับ 6 ดังนั้น บรรลุเปาหมาย

นอกจากนี้ฝายกิจการนิสิตไดประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยสรุปขอมูลผลการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนในรอบปการศึกษา 2555 และแจงผลการดําเนินงานในรอบปใหบุคลากรท้ังคณะทราบ พรอมให
รวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือนํามาพัฒนางานดานกิจการนิสิต นอกจากนี้ไดรายงานผลการดําเนินงานไปยังท่ีประชุม
ผูบริหาร โครงการสัมมนาคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต ซึ่งในปนี้จัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 และวันศุกร ท่ี 29
มีนาคม พ.ศ. 2556
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ในสวนของสโมสรนิสิตคณะฯ ดวยการกํากับดูแลโดยผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิตกําหนดให
คณะกรรมการสโมสรนิสิตจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมเปนรูปเลมและใหมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมมายัง
ฝายกิจการนิสิต และรายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษาในโครงการอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนิสิตและ
คณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปจจุบันและชุดใหมในวันอังคารท่ี 9 เมษายน พ. ศ. 2556 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
โดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหมท่ีมีนางสาวลักษณพร แยมสระโส เปนนายกสโมสรนิสิต ประจําปการศึกษา
2556 จะนําผลการประเมินในกิจกรรมตาง ๆ มาพิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2556 ตอไป
(3.2-5-2)

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิตไดประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานิสิตและผลการดําเนินกิจกรรมในรอบปการศึกษา 2555 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 และวันศุกรท่ี 29 มีนาคม
พ.ศ. 2556 และนําผลการประเมินในแตละกิจกรรมมาปรับปรุงเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในรอบป
การศึกษา 2556 (3.2-6-1)และในสวนของสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไดจัดโครงการอาจารยท่ี
ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปจจุบันและชุดใหมซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสโมสรนิสิตปการศึกษา
2556 จะไดรับการถายทอดประสบการณจากสโมสรปการศึกษา 2555 และนําขอเสนอแนะจากรุนพ่ีไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมตอไป (3.2-6-2)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.2 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.2 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.2-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
3.2-2-1 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมกอนการทํางาน
3.2-2-2 รายวิชาทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
3.2-3-1 แบบรายงานผลการดําเนินงานฝายกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต/หลักสูตร

ประจําปการศึกษา  2555
3.2-3-2 แบบรายงานผลการดําเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  2555
3.2-4-1 บันทึกชอตกลงความรวมมือเครือขายการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

นิสิตนักศึกษา
3.2-4-2 โครงการเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนางานดานกิจการนิสิตนักศึกษา

ประจํา 2556 ครั้งท่ี 2
3.2-5-1 แผนการจัดกิจกรรม
3.2-5-2 โครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปจจุบันและ

ชุดใหม
3.2-6-1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต
3.2-6-2 โครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปจจุบันและ

ชุดใหม

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ
  2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา
  3. มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแกปญหา

และพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
  4. มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุกป
  5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยทีปรึกษาวิชาการใหมีหนาท่ีสราง
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาวิชาการและกิจการนิสิต และพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินงานอาจารยท่ี
ปรึกษา จัดเตรียมขอมูลในดานตาง ๆ และเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา พรอมท้ังให
ขอเสนอแนะในการทําหนาท่ีในการเปนอาจารยท่ีปรกึษา (3.3-1-1)

2.  มีการจัดเตรียมขอมูลดานตาง ๆ และเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือท่ีใชในการให

คําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา โดยฝายกิจการนิสิตไดจัดเตรียมคูมืออาจารยท่ีปรึกษาใหกับอาจารยทุกทาน  (3.3-2-
1) นอกจากนี้ฝายกิจการนิสิตไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 5 ในวันจันทรท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
เวลา 09.30 น. - 16.30 น. ณ. หองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากร 2 ทานคือโดย
คุณสมเกียรติ ไทยปรีชา ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ และทีมงานจากกองบริการการศึกษา มาให
ขอมูลเรื่องบทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา และคุณมโนรถ  กุศลศักดิ์ ตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัทยูนิแมกซ
เน็ต จํากัด ท่ีใหบริการดานคําปรึกษาและการตลาดระหวางประเทศท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน มาบรรยายใน
หัวขอเทคนิคการใหคําปรึกษากับนิสิต และในปการศึกษานี้ฝายกิจการนิสิตไดใหนิสิตชั้นปท่ี 1 – 3 ตอบแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือเปนขอมูลและเปนแนวทางใหกับอาจารยท่ีปรึกษาในการแกปญหาใหกับนิสิต (3.3-2-2)

3. มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแกปญหาและ
พัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

ปการศึกษา 2555 มีการประชุมคณะกรรมการจํานวน 4 ครั้ง โดยแบงเปนการประชุมในภาคตนจํานวน
3 ครั้ง และในภาคปลายจํานวน 1 ครั้ง  (3.3-3-1)

4. มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุกป
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงาน

ของอาจารยท่ีปรึกษาทุกภาคการศึกษา โดยนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรทุกคนจะประเมินการดําเนินงาน
ของอาจารยท่ีปรึกษาในโครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษาซึ่งจัดข้ึนทุกภาคการศึกษา (3.3-4-1)

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการให

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยในการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันพุธท่ี 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีการบรรจุวาระ เรื่องการพิจารณาแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาทางดานวิชาการท่ี
ไดรับขอมูลจากโครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2555 (3.3-5-1)
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.3 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.3 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.3-1-1 - คําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ี 132/2555  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการอาจารย
ท่ีปรึกษาวิชาการ  ประจําปการศึกษา  2555
- คําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ี 174/2556  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอาจารย
ท่ีปรึกษาวิชาการ  ประจําปการศึกษา  2555 (ชุดใหม)

3.3-2-1 หนังสือคูมืออาจารยท่ีปรึกษา  พิมพครั้งท่ี 1 ประจําปการศึกษา  2555
3.3-2-2 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
3.3-3-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2555

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม  2555
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ  วาระพิเศษ
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม  2555
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ  ครั้งท่ี 2/2555
เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน  2555
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ  ครั้งท่ี 3/2555
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน  2555

- รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ  ครั้งท่ี 1/2556
เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ  2556

3.3-4-1 โครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา  ครั้งท่ี 1 และ 2  ประจําปการศึกษา 2555
(แบบรายงานปญหาของนิสิต/แบบประเมินอาจารยโดยนิสิตท่ีอยูในความดูแลของอาจารยท่ี
ปรึกษา)

3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา  ครั้งท่ี 3/2555
เม่ือวันท่ี 14  พฤศจิกายน 2555 วาระท่ี 2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  1.1  แนวทางการดําเนินงาน
แกไขปญหาทางดานวิชาการท่ีไดรับขอมูลจากโครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา  ครั้งท่ี 1 ป
การศึกษา 2555
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ดังนี้
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการบริหารจัดการงานวิจัย โดยศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีหัวหนาศูนยฯ เปนผูบริหารงาน และมีการกํากับดูแลโดยรองคณบดี
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ มีการสงเสริมการทําวิจัยโดยการใหทุนสนับสนุน ประชาสัมพันธแหลงทุนใหคณจารยได
รับทราบ สงเสริมการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปนําเสนอผลงานใน
ตางประเทศ และใหรางวัลผูมีผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพร

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ตามตัวบงชี้ สกอ. 3 ตัวบงชี้ และ ตัวบงชี้สม
ศ. 3 ตัวบงชี้ พบวา  มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 2.94 ผลประเมินไดคุณภาพระดับพอใช สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.89 ผลประเมินไดคุณภาพระดับพอใช รายละเอียดดังตารางท่ี 2.5
ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 การวิจัย

ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ2555 2556

ประเมินตนเอง กรรมการ
ประเมิน
ตนเอง กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 2.94 2.89
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค
ขอ 6 6 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ขอ 5 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา

สัดสวน 2.36 2.36

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180,000 120,000 8,720,081 95,825.07 8,720,081 95,825.07 2.66 2.66
91 91

สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 75,000 75,000 2,120,810 30,960.73 2,120,810 30,960.73 2.06 2.06
69 69

5
(สมศ.)

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร

รอยละ 4.29 4.29

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23 60 57 57 57 57 5.00 5.00
100 100

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด คน 100 100
จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0.00 0.00
มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI

ผลงาน 61 15.25 61 15.25

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

ผลงาน 7 3.50 7 3.50
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ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ2555 2556

ประเมินตนเอง กรรมการ
ประเมิน
ตนเอง กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ
สมศ.

3 2.25 3 2.25

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal
Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล
สากล ISI และ Scopus

36 36.00 36 36.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

5
(สมศ.)

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 23 6 5.25 7.1 5.25 7.1 3.57 3.57
74 74

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด คน 73.50 73.50
จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0.00 0.00
มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI

ผลงาน 7 1.75 7 1.75

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

ผลงาน 2 1.00 2 1.00

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ
สมศ.

2 1.50 2 1.50
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ตัวบงชี้ หนวย

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ2555 2556

ประเมินตนเอง กรรมการ
ประเมิน
ตนเอง กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal
Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล
สากล ISI และ Scopus

1 1.00 1 1.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00

6
(สมศ.)

งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ 4 6 3 1.73 3 1.73 0.43 0.43
173.5 173.5

การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เรื่อง 3 0

การใชประโยชนในเชิงนโยบาย
เรื่อง 0 0

การใชประโยชนในเชิงพาณิชย
เรื่อง 0 0

การใชประโยชนทางออมของานสรางสรรค
เรื่อง 0 0

7
(สมศ.)

ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 8 0 2.00 1.15 1.00 0.58 0.58 0.29
173.5 173.5

บทความวิชาการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ

เรื่อง 2 0.50 1 0.25

บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ

เรื่อง 0 0.00 0 0.00

ตําราหรอืหนังสือท่ีมีการประเมินผานตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด

เรื่อง 2 1.50 1 0.75

ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตํารา
หรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ

เรื่อง 0 0.00 0 0.00
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย

ของคณะ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
  3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
  4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ ในประเด็น

ตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

คณะ

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ

วิจัยของคณะและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย โดยมีศูนยสงเสริมการวิจัยและ

ถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของคณะ
และสอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ มีหัวหนาศูนยฯ เปนผูดําเนินการ
ภายใตการกํากับดูแลของรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ (4.1-1-1) มีระบบการบริหารและสนับสนุนการ
วิจัยท่ีประกอบดวยคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการฝายสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. (4.1-1-
2) รวมทําหนาท่ีในการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพอยาง
สมํ่าสมอ
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
เพ่ือใหการบริหารงานวิจัยสําเร็จ บรรลุผลตามแผนท่ีไดตั้งไว คณะมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับสากล โดยมีการ
กําหนดโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ในแผนปฏิบัติการประจําป (4.1-1-3) ดังนี้

- โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยสูนักวิจัยมืออาชีพ
- โครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัย มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการวิจัยใน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญา

ตรี (สนับสนุนงบประมาณ ไมเกิน 5,000 บาท/โครงการ) ระดับบัณฑิตศึกษา (สนับสนุนงบประมาณ ไมเกิน 10,000
บาท/โครงการ) และบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน (สนับสนุนงบประมาณ ไมเกิน 20,000 บาท/
โครงการ)

- โครงการสนับสนุนคาใชจายเสนอผลงานวิจัยตางประเทศแบบปากเปลาท่ีไดรับการตีพิมพเรื่องเต็ม
(สนับสนุนงบประมาณ ไมเกิน 50,000 บาท/บุคคล)

- โครงการใหรางวัลตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการนําไปใช
ประโยชน (สนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต 1,250 บาท จนถึง 10,000/บทความ ข้ึนกับประเภทของวารสารท่ีตีพิมพ)

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนโดย

หลักสูตรตาง ๆ มีการกําหนดรายวิชาท่ีนิสิตตองดําเนินการทําวิจัยเปนวิชาบังคับในหลักสูตร เชน ระดับปริญญาตรี มี
รายวิชาปญหาพิเศษ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีรายวิชาสารนิพนธและวิทยานิพนธ เพ่ือใหนิสิตมีทักษะในการวิจัย
(4.1-2-1) และมีการสนับสนุนทุนใหนิสิตทําวิจัยดวย ไดแก ทุนยุววิจัย สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และทุน
บัณฑิตศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เปนประจําทุกป (4.1-2-2) นอกจากนี้คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ยังสงเสริมใหนิสิตเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย โดยกําหนดใหมีการแสดงผลงานวิจัย
ของผูท่ีไดรับทุนยุววิจัย เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยประจําป (4.1-2-3)

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี มีการสนับสนุน
งบประมาณในการทําวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยเปนประจําทุกป (4.1-3-1)  ในปงบประมาณ 2555  ได
สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย  ทุนจุดประกายนักวิจัยหนาใหม ใหกับบุคลากร จํานวน 10 ทุน เปนเงิน
195,000 บาท (4.1-3-2) และสนับสนุนรางวัลผลงานตีพิมพ เผยแพร และการนําไปใชประโยชน จํานวน 28 ผลงาน
เปนเงิน 121,875 บาท (4.1-3-3) และมีการเผยแพรจรรยาบรรณของนักวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติท่ีเว็บไซตของศูนย
สงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ในหัวขอสาระนารูสําหรับนักวิจัย (4.1-3-4) และใหความรูดานจรรยาบรรณ
แกคณาจารยผูไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ในโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู การเขาสูนักวิจัยมืออาชีพ ระหวางวันท่ี 1-17 พฤษภาคม 2556 (4.1-3-5)

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหอาจารยเขารวมการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยทุกรูปแบบ โดย
มีการประชาสัมพันธโครงการตางๆท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบ AMS
(e-office) ทําใหบุคลากรทุกระดับทราบขอมูลอยางท่ัวถึง อาทิ เชน

- การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมตนฉบับผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ
ครั้งท่ี 2 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (4.1-3-6)

- การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดโดย สมาคมสงเสริมการวิจัย (4.1-3-7)
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4. มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ไดจัดสรรทุนเพ่ือ

สนับสนุนการวิจัยของอาจารย ตามระเบียบของคณะฯ (4.1-4-1)  และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของ
นิสิต โดยมีการสนับสนุนทุนยุววิจัย (นิสิตระดับปริญญาตรี) และทุนบัณฑิตศึกษา (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงานตางประเทศของอาจารย (4.1-4-2)

ในปงบประมาณ 2555 ใชงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน
ตางประเทศ จํานวน 8 ทุน เปนเงิน 369,100 บาท (4.1-4-3) และสนับสนุนการวิจัย ประเภทตางๆ  เปนเงิน
297,000 บาท (4.1-4-4) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ทุนจุดประกายนักวิจัยหนาใหม ใหกับบุคลากร จํานวน 10 ทุน เปนเงิน 195,000 บาท
- ทุนยุววิจัย ใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 13 ทุน เปนเงิน 65,000 บาท
- ทุนสงเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ทุน เปนเงิน 10,000 บาท

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของหนวยงานในประเด็น
ตอไปนี้

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามอัตลักษณของคณะ ดังนี้
1. หองปฏิบัติการวิจัย หรือหนวยวิจัย

- มีหองปฏิบัติการกลาง ใหการบริการเครื่องมือและอุปกรณการวิจัยระดับสูงของคณะ(4.1-5-1)
- มีหองเปาแกว ใหบริการซอมแซมเครื่องแกวอยางงาย รวมถึงการอบรมใหความรูแกผูสนใจ

(4.1-5-2)
- สนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย จํานวน 2 หนวย ของโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยาเปน

จํานวนเงิน 200,000 บาท ไดแก หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย และหนวยวิจัยคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร (4.1-5-3)

2. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หองสมุดประจําคณะ และหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ

วิจัย และใชฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. ในการบริหารจัดการดานงานวิจัยของคณะ (4.1-5-4)

3. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมการวิจัย
โดยศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  ไดรวมจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมงานวิจัยระดับชาติ

ไดแก การจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในการประชุม
วิชาการ ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  (4.1-5-5)

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการสนับสนุนทุนวิจัย

รางวัลผลงานตีพิมพ เผยแพร และการนําไปใชประโยชน การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานตางประเทศ (4.1-6-
1) และมีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินงานประกันคุณภาพ องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
ในการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือวันท่ี 15-16 กันยายน 2555 ณ น้ําใสรีสอรท
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  (4.1-6-2)
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการนําผลการประเมินผลสําเร็จการรับทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัล

ผลงานตีพิมพ เผยแพร และการนําไปใชประโยชน การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานตางประเทศ ไปใชในการ
ปรับปรุงนโยบายการใหทุนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคณะกรรมการฝายสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑ ตลอดจนเพ่ิมจํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัย ไดแก ทุนสงเสริมการ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทุนทุนจุดประกายนักวิจัยหนาใหม ศวท.  (4.1-7-1) มีผลใหประกาศหลักเกณฑการใหทุน
สนับสนุนในแตละปนั้น สามารถผลักดันผลงานใหมีความสอดคลองกับพันธกิจดานการวิจัยของคณะมากยิ่งข้ึน (4.1-
7-2)

นอกจากนี้ยังมีนโยบายประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดสรรทุนสนับสนุนตางๆ ภายในคณะ เพ่ือให
บุคลากรไดเตรียมความพรอมในการจัดทําเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน โดยทาง ศสวท. ไดจัดทําปฏิทิน
การดําเนินงานจัดสรรทุน/รางวัล ประชาสัมพันธในเว็บไซตคณะ และผานทางระบบ AMS e-office เพ่ือเผยแพร
ขาวสารใหบุคลากรไดรับทราบไดอยางท่ัวถึง (4.1-7-3)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4.1 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 3.00 4.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4.1 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 3.00 4.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร ช่ือเอกสาร

4.1-1-1 - คําสั่งแตงตั้งหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
- คําสั่งแตงตั้งรองคณบดีฝายวิจัย

4.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. (4.1-1-1)
4.1-1-3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 ของ ศสวท.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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หมายเลข
เอกสาร ช่ือเอกสาร

4.1-2-1 - ประมวลการสอนรายวิชาปญหาพิเศษ
- หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตรระบุการทําวิทยานิพนธในหลักสูตร

4.1-2-2 ประกาศหลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2555
4.1-2-3 ตัวอยางเอกสารรายงานฉบับสมบูรณของผูท่ีไดรับการสนับสนุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2555
4.1-3-1 ประกาศหลักเกณฑการใหเงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร ปงบประมาณ 2555
4.1-3-2 ประกาศแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ปงบประมาณ 2555
4.1-3-3 สรุปผลการพิจารณาเงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร ปงบประมาณ 2555
4.1-3-4 จรรยาบรรณของนักวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ ท่ีเว็บไซตของ ศสวท.

http://rpttc.flas.kps.ku.ac.th/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=11
4.1-3-5 โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู การเขาสูนักวิจัยมืออาชีพ
4.1-3-6 การประชาสัมพันธโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมตนฉบับผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 2 ผานทางระบบ AMS e-office
4.1-3-7 การประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผานทางระบบ AMS e-office
4.1-4-1 ประกาศหลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนวิจัย ปงบประมาณ 2555
4.1-4-2 ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานตางประเทศประจําปงบประมาณ 2555
4.1-4-3 สรุปผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเสนอผลงานตางประเทศ ปงบประมาณ 2555
4.1-4-4 ประกาศแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ปงบประมาณ 2555
4.1-5-1 ภาพถายหองปฏิบัติการกลาง
4.1-5-2 ภาพถายหองเปาแกว
4.1-5-3 ประกาศจัดตั้งหนวยวิจัย
4.1-5-4 ภาพถายหองสมุด (สารสนเทศหนาหองสมุด)
4.1-5-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ การจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 9
4.1-6-1 แผนและผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – แผนการวิจัย
4.1-6-2 รายงานการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
4.1-7-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝายสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. ครั้งท่ี 1/2555

และครั้งท่ี 6/2555
4.1-7-2 หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554

หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2555
หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2556

4.1-7-3 ปฏิทินการดําเนินงานจัดสรรทุน/รางวัล
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

  2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

  3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเก่ียวของ

  4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

  5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

  6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเปนรางวัลสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย (4.2-1-1) และมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปน
คาใชจายในการเสนอผลงานตางประเทศ (4.2-1-2)  โดยคณะกรรมการฝายสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท.
เปนผูพิจารณา ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในสารสาร
นานาชาติ ท่ีอยูในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ฐานขอมูล ISI และฐานขอมูล Scorpus จํานวนท้ังสิ้น 37
เรื่อง (4.2-1-3)

นอกจากนี้ คณะฯยังไดรวมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งมีสวนรวมในการจัดการประชุมวิชาการ ตลอดจนพิจารณาผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (4.1-1-4)

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีเปนเรื่องนาสนใจ
เพ่ือนําเสนอเผยแพรองคความรูตอสาธารณชนทุกระดับในนิทรรศการตางๆ โดยนิทรรศการท่ีจัดโดยคณะนั้น
ภาควิชาจะเปนผูคัดกรองเนื้อหาและเสนอตอคณะกรรมการคณะเพ่ือใหความเห็นชอบในการดําเนินการ ดังเชน การ
จัดนิทรรศการของภาควิชาเคมี ในงานเกษตร กําแพงแสน ประจําป 2555 ระหวางวันท่ี 3 – 5 ธันวาคม 2555 (4.2-
2-1)  การจัดนิทรรศการการทําน้ําหมักชีวภาพ ในงานเกษตร กําแพงแสน ประจําป 2555 ระหวางวันท่ี 1 – 10
ธันวาคม 2555 (4.2-2-2)

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยสูสาธารณชน
และผูเก่ียวของผานทางแผนพับในการจัดนิทรรศการ (4.2-3-1)

4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

คณะศิลปศาสตรฯ มีผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน  จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอไทนทรงดํา เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม ตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค ของ อาจารยจุรีวรรณ  จันพลา โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร 2) การสรางและการใชสื่อการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ของ อาจารยอรรถพล คําเขียน สาย
วิชาศิลปศาสตร 3) คูมือสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของ อาจารยขจิต ฝอยทอง โครงการ
จัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (4.2-4-1)

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

เ พ่ื อ ใ ห ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย สิ น ท า ง ป ญ ญ า แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงการดําเนินการปกปอง พิทักษสิทธิอันชอบธรรมในผลงานวิจัยนั้น ซึ่งจะเปนการ
สงเสริม สนับสนุนใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยผลิตผลงานดานทรัพยสินทางปญญาสาขา
ตางๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดจัดทํา “ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิ
ประโยชนจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551” (4.2-5-1) และ “ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551” (ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551) (4.2-5-2)

โดยระเบียบท้ังสองฉบับนี้ ทางมหาวิทยาลัยไดมอบใหสํานักงานบริการวิชาการ เปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีดําเนินการและบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังจัดสรรสิทธิประโยชนใน
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย ทางสํานักงานบริการวิชาการจึงจัดใหมี “หนวยงานทรัพยสินทางปญญา” ทํา
หนาท่ีดําเนินการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท้ังภายในและภายนอกประเทศใหเปนไปตามประกาศขางตน

6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบหมายใหสํานักบริการวิชาการ โดยหนวยงานทรัพยสินทางปญญาเปน
ผูใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกอาจารยตลอดจนบุคลากรท่ีตองการจะเขียนคําขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รวมท้ัง
จัดทําแบบฟอรมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในการยื่นของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผานทางมหาวิทยาลัย(4.2-
6-1)
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการสนับสนุนและกระตุนใหคณาจารยมีการจดสิทธิบัตร โดยทาง
คณะมีการใหรางวัลกับผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร โดยอยูในสวนการพิจารณาความดีความชอบจากหัวหนาศูนย
สงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี (4.2-6-2)

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลงานวิจัยท่ีอยูระหวางยื่นจดสิทธิบัตร จํานวน 1 เรื่อง ของอาจารย
ศศิน เทียนดี โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร โดยยื่นเรื่องเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 คือ วิธีการสรางโครงตา
ขาย (Mesh) จากขอมูลกลุมพิกัด (Point Cloud) 3 มิติ (4.2-6-3) นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยท่ียื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตรในปการศึกษาท่ีผานมา และยังไมไดรับการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 2 เรื่อง คือ เครื่องระเหยน้ําและ
แอลกอฮอลแบบลดความดันสําหรับการผลิตสารสกัดบัวบก และ เครื่องกรองตะกอนอะลูมิเนียมไฮรอกไซดดวย
แรงดันสูง ของ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี (4.2-6-4)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4.2 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4.2 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 6 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร ช่ือเอกสาร

4.2-1-1 ประกาศหลักเกณฑการใหเงินรางวัลผลงานตีพิมพ เผยแพร และการนําไปใชประโยชน ประจําป
งบประมาณ 2555

4.2-1-2 ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนการเสนอผลงานตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2555
4.2-1-3 แบบเก็บวิจัย 1 บทความวิจัย/ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ
4.2-1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ การจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 9
4.2-2-1 รายงานผลการดําเนินการจัดนิทรรศการของภาควิชาเคมี ในงานเกษตร กําแพงแสน ประจําป

2555 ระหวางวันท่ี 3 – 5 ธันวาคม 2555

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม
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หมายเลข
เอกสาร ช่ือเอกสาร

4.2-3-1 แผนพับประชาสัมพันธในงานนิทรรศการเกษตร กําแพงแสน ประจําป 2555
4.2-4-1 หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก
4.2-5-1 ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551
4.2-5-2 ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพททางปญญาและสิทธิประโยชนจากวิทยานิพนธ
4.2-6-1 แบบฟอรมบันทึกขอความการยืนขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แบบฟอรมการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2-6-2 เกณฑพิจารณาความดีความชอบ ประจาํป 2555 – 2556 จากหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจยัและถายทอด

เทคโนโลยี (4.2-6-1)
4.2-6-3 เอกสารการยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเร่ืองวิธีการสรางโครงตาขาย (Mesh) จากขอมูลกลุมพิกัด

(Point Cloud) 3 มิติ
4.2-6-4 แบบเก็บวิจัย 4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา
เปาหมาย 180,000 บาท/คน
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน
2,957,610  บาท และจากภายนอก 7,887,281 จํานวน บาท รวมท้ังหมด 10,844,819 บาท โดยจําแนกเปนกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 8,720,081 บาท กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน
2,124,810 บาท มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 159.5 คน จําแนกเปนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 91 คน กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 68.5 คน

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง
= จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 91 คน เงินสนับสนุนงานวิจัย 8,720,081 บาท

= 8,720,081
91

=  95,825.07 บาท/คน

คะแนนท่ีได = 95,825.07 5180,000 = 2.66 คะแนน
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กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 68.5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัย 2,124,810 บาท

= 2,124,810
68.5

= 31,019.12 บาท/คน

คะแนนท่ีได = 31,019.12 575,000 = 2.07 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย = 2.66 2.07
2
 = 2.37 คะแนน

เกณฑการประเมิน
ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑประเมิน

เฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน

2) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน
ผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

4.3
23,267,100

190,787.70

8,645,480
86.5

99,947.75 8,720,081
91

95,825.07
5.00 3.89 2.37 180,000 ไมบรรลุ 120,000

122
5,687,700

48
118,493.75

2,124,810
68.5

31,019.12

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว
บงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

4.3
23,267,100

190,787.70

8,645,480
86.5

99,947.75 8,720,081
91

95,825.07
5.00 3.89 2.37 180,000 ไมบรรลุ 120,000

122 5,687,700
48

118,493.75 2,124,810
68.5

31,019.12

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

4.3-1 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3-2 สัญญารับทุนวิจัยท่ีไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

ตัวบงช้ีท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 23
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากฐานขอมูลของ สวพ.มก.)

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสาร
วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI

0.25 56 14.00 50 12.50 68 17.00

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 48 12.00 44 11.00 61 15.25
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 2.00 6 1.50 7 1.75

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ
สมศ.

0.50 0 0.00 4 2.00 9 4.50

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0.00 4 2.00 7 3.50
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0. 0.00 0 0.00 2 1.00

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ สมศ.

0.75 0 0.00 3 2.25 5 3.75

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0.00 1 0.75 3 2.25
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0.00 2 1.50 2 1.50

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural
Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีช่ือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ
Scopus

1.00 15 15.00 47 47.00 37 37.00

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 12.00 47 47.00 36 36.00
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 3.00 0 0.00 1 1.00

5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 0.125 0 0.00 0 0.00 0 0
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0

7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0.00 0 0.00 0 0

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพร 71 29.00 103 63.75 119 62.25
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60 24.00 96 60.75 107 57.00
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 5.00 8 3.00 12 5.25

11 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 138 147.5 173.5
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 91 95.5 100
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 47 52 73.5

12 งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 21.01 43.22 35.89

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 26.37 63.61 57.00
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10.64 5.78 7.14

คะแนนที่ได 5.00 3.95 4.29
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

26.37 520 = 6.59 36.61520 = 15.90 57.00 520 = 14.25

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10.64 510 = 5.32 5.78 510 = 2.89 7.14 510 = 3.57

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10
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ผลการประเมินตนเอง
ตัว
บงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

5
5

26.37
20
 6.59 5

63.61
20
 15.90 5

57.00
20
 14.25

5.00 3.82 4.29 รอยละ
23 ไมบรรลุ

รอยละ
60

5
10.64

10
 5.32 5

5.78
10
 2.89 5

7.14
10
 3.57

รอยละ 6

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว
บงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

5
5

26.37
20
 6.59 5

63.61
20
 15.90 5

57.00
20
 14.25

5.00 3.82 4.29 รอยละ
23 ไมบรรลุ

รอยละ
60

5
10.64

10
 5.32 5

5.78
10
 2.89 5

7.14
10
 3.57

รอยละ 6

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5-1 แบบเก็บวิจัย 1 บทความวิจัย/ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพมิพ
5-2 สําเนาผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพมิพเผยแพร
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ตัวบงช้ีท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 4
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2553 2554 2555

1 งานวิจยัที่นาํไปใชประโยชน 5 4 3
- เชิงสาธารณะ N/A N/A 3
- เชิงพาณชิย N/A N/A 0
- ทางออมของงานสรางสรรค N/A N/A 0

2 งานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน 0 0 0
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคทีน่ําไปใช

ประโยชน
5 4 3

4 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่
ศึกษาตอ)

138 148 173.5

5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 3.62 2.70 1.73
6 คะแนนทีไ่ด 3.62 520 = 0.91 2.70 520 = 0.68 1.73 520 = 0.43

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินที่ระบุ

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

6 5 รอยละ
3.62

3 รอยละ
2.03

3 รอยละ
1.73 0.91 0.51 0.43 รอยละ 2 ไมบรรลุ รอยละ 2138 147.5 173.5

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

6 5 รอยละ
3.62

3 รอยละ
2.03

3 รอยละ
1.73 0.91 0.51 0.43 รอยละ 2 ไมบรรลุ รอยละ 2138 147.5 173.5
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

6-1 หนังสือรับรองการใชประโยชน

ตัวบงช้ีท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 8
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน

คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 บทความวชิาการที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ

0.25 0 0 1 0.25 1 0.25

2 บทความวชิาการที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

0.50 0 0 0 0 0 0

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษากําหนด

0.75 17 12.75 0 0 1 0.75

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มผีูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการ

1.00 0 0 1 1.00 0 0

5 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ดรับ
รองคุณภาพ

17 12.75 2 1.25 1.00

6 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)

138 147.5 173.5

คะแนนทีไ่ด 5
9.24
10
 = 4.62 5

0.85
10
 = 0.43 5

0.58
10
 = 0.29
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เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

7 12.75 รอยละ
9.24

1.25 รอยละ
0.68

2.00 รอยละ
1.15 4.62 0.43 0.58 รอยละ 8 ไมบรรลุ รอยละ 2138 147.5 173.5

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

7 12.75 รอยละ
9.24

1.25 รอยละ
0.68

1.00 รอยละ
0.58 4.62 0.43 0.29 รอยละ 8 ไมบรรลุ รอยละ 2138 147.5 173.5

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ
7-2 สําเนาบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสาร
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการ

แกสังคม ดังนี้
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดโครงสรางหนวยงาน เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบและ

กลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยจัดตั้งศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี เปนหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ตามตัวบงชี้ สกอ. 2
ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 4 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ท่ี 18.1 และ 18.2 พบวา มี
ผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6
ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม
ขอ 4 0 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม

ขอ 4 0 5 5 5.00 5.00

8
(สมศ.)

ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั

รอยละ 22 0 22.00 100.00 22.00 88.00 5.00 5.00

22.00 25.00

- ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 14 14

- ใชการพัฒนาการวิจัย เรื่อง 7 7
- ใชการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย

เรื่อง 1 1

- โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท้ังหมด

เรื่อง 22 22

9
(สมศ.)

ผลการเรยีนรูและเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก

ขอ 5 0 5 5 5.00 5.00

18.1
(สมศ.)

ผลการช้ีนําและ/หรือแกปญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง)

ขอ 3 0 0 0 0.00 0.00 รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
แตไมนํา
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
18.2

(สมศ.)
ผลการช้ีนําและ/หรือแกปญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยูดีของ
ชาติ)

ขอ 3 0 0 0 0.00 0.00 คะแนนมา
ประเมิน

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 4 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย
หมายเหตุ: เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2
และขอ 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด โดยมีหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเปนผูดําเนินการ มีการวางแผนงานและดําเนินการ
ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบบริหารและ
สนับสนุนการบริการวิชาการ ประกอบดวยคณะกรรมการฝายบริการวิชาการ ศสวท. (5.1-1-1) รวมวางแผน
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ มีการกําหนดภาระกิจการบริการทางวิชาการแกสังคม ไว
ในแผนปฏิบัติการประจําป โดยในปการศึกษา 2555 คณะไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภารกิจการบริการวิชาการ
ดวย (5.1-1-2)
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีโครงการบริการวิชาการจํานวนท้ังสิ้น 22

โครงการ (5.1-2-1) และเปนโครงการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  จํานวน 14 โครงการ บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 1 โครงการ (5.1-2-2) จําแนกตามสายวิชา ไดดังนี้

1. สายวิชาคณิตศาสตร
1.1) โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01417111, 01417116, 01417167 และ 01417241
1.2) โครงการประกวดและแขงขันทักษะคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตร

กําแพงแสน 2555
1.3) โครงการความเปนเลิศวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
1.4) โครงการสอนเสริมคณิตศาสตรใหนักเรียนโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร (วมว.) โรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01417111 และ 01417472

2. สายวิชาวิทยาศาสตร
2.1) โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

มีการบูรณากับการเรียนการสอนรายวิชา 01416311และ 01416312
2.2) โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร โลก - ดาราศาสตร และอวกาศ มี

การบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01416311 01416312 และ 01416458
2.3) คายวิทยาศาสตร โรงเรียนเสาไห วิมลวิทยานุกูล
2.4) โครงการคายวิทยาศาสตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั สระบุรี
2.5) โครงการคายวิทยาศาสตร โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรณ
2.6) โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี
2.7) คายวิทยาศาสตร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห

3. สายวิชาศิลปศาสตร
3.2) โครงการ 3 in 1 ชีวิตกาวไกลดวย 3 ภาษา มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา

01362113, 01362114  และ 01362101  และบูรณาการกับงานวิจัยในโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความตองการใน
การศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต

4. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร
4.1) โครงการชุมนุมสัมพันธ ครั้งท่ี 9 บูรณาการกับรายวิชา 01460442

5. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
5.1) โครงการอบรมบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง การบริการใหคําปรึกษาและยื่นแบบแสดง

รายการเพ่ือเสียภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาผานทางอินเตอรเน็ต บูรณาการกับรายวิชา 01134442
6. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส

6.1) โครงการดาราศาสตรสัญจร บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาดาราศาสตร
6.2) โครงการเพ่ิมศักยภาพครูฟสิกสในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณฟสิกสพ้ืนฐาน"
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีโครงการบริการวิชาการจํานวนท้ังสิ้น 22

โครงการ (5.1-2-1) และมีการนําไปบูรณาการกับการวิจัย จํานวน 7 โครงการ (5.1-2-2) จําแนกตามสายวิชา ไดดังนี้

1. สายวิชาวิทยาศาสตร
1.1) โครงการคายเยาวชนแมงมุมท่ีรัก ครั้งท่ี 1 บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง การสํารวจและจําแนก

แมงมุมในระบบนิเวศถํ้าและเขาหินปูน
1.2) โครงการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมเพ่ือจัดทําความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ี

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
สําหรับโครงการขยายกําลังการผลิตไวนิลคลอไรดโมโนเมอร ของโรงงานท่ี 1 และโรงงานท่ี 2 บูรณาการกับงานวิจัย
เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ สําหรับโครงการขยายกําลังการผลิตไวนิลคลอไรดโมโนเมอร ของโรงงานท่ี 1 และ
โรงงานท่ี 2

1.3) โครงการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมเพ่ือจัดทําความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ สําหรับ
โครงการขยายโรงประกอบโลหะกรรมแรทองคําของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ สําหรับโครงการขยายโรงประกอบโลหะกรรมแรทองคําของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด

2. สายวิชาศิลปศาสตร
2.1) โครงการการสรางและการใชสื่อการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดใตบานบอ

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม และโรงเรียนวัดธรรมเจดียศรีพิพัฒน จ.สมุทรสาคร  บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง การใช
สื่อ ASEAN English for Grade 4 Student และ E-learning ใหกับครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปท่ี 4

2.2) โครงการ 3 in 1 ชีวิตกาวไกลดวย 3 ภาษา มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
01362113, 01362114  และ 01362101  และบูรณาการกับงานวิจัยในโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความตองการใน
การศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต

3. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร
3.1) โครงการสํารวจทัศนคติของผูเก่ียวของในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตอแนวทาง

ในการกํากับดูแลเนื้อหา (Content) บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง โครงการสํารวจทัศนคติของผูเก่ียวของในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตอแนวทางในการกํากับดูแลเนื้อหา (Content)

4. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
4.1) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

จังหวัดนครปฐม สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง องคประกอบแหงการยั่งยืนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี

4.2) โครงการอบรมบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง การบริการใหคําปรึกษาและยื่นแบบแสดง
รายการเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเตอรเน็ต บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู
กระบวนการในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยสายวิชาศิลปศาสตร ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการ เรื่อง โครงการ 3 in 1 ชีวิตกาวไกลดวย 3 ภาษากับการเรียนการสอน ในประเด็นตอไปนี้

1) การสอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) การใชแบบฝกหัดประกอบแบบเรียนชุด Kuaile Beijing: Shiyong Richang Hanyu Huihua

(Happy Beijing: Practical Chinese Conversation)
3) การสอนเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษ
4) กิจกรรมนอกหองเรียน—การสาธยายพระมหาปณิธาน 12 ประการของพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธ

เจา ดวย 3 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผูประเมินมี 2 กลุม คือ ผูเรียนในโครงการ 3 in 1 รุนท่ี 1 – 3 และนิสิตของวิทยาเขต ในรายวิชา 01362101

ภาษาจีน I 01362114 ภาษาจีนพ้ืนฐาน II และ 01362212 ภาษาจีนข้ันกลาง II รายละเอียดดังตาราง

การประเมินผลการบูรณาการระหวางการเรียนการสอนในโครงการกับในสายวิชา

เรื่องที่ประเมิน

ผูประเมินในโครงการและคาความพึงพอใจโดยรวม ผูประเมินในสายวชิาและคาความพึงพอใจโดยรวม

รุนที่ 1 + 2 รุนที่ 3 หลักฐาน
สนับสนุน

รายวิชา
01362101

รายวิชา
01362114

รายวิชา
01362212

หลักฐาน
สนับสนุน

1. การสอนภาษาจีน
แนวบูรณาการกับ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

4.50
ดี

4.50
ดี

5.1-4-1 4.90
ดีมาก

4.57
ดีมาก

4.57
ดีมาก

5.1-4-2

2. การใชแบบฝกหัด
ประกอบแบบเรียนชุด
Kuaile Beijing:
Shiyong Richang
Hanyu Huihua
(Happy Beijing:
Practical Chinese
Conversation)

4.33
ดี

4.67
ดีมาก

5.1-4-3
ไมไดประเมิน
เนื่องจากไมได
ใชแบบฝกหัด

4.42
ดี

ไมไดประเมิน
เนื่องจากไดใช
แบบฝกหัดฉบับ
กอน ในป
พ.ศ. 2554

5.1-4-4

3. การสอนระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ 4.25

ดี
4.36
ดี

5.1-4-5
ไมไดประเมิน
เนื่องจากไมได

เรียนเร่ือง
ระบบเสียง

ภาษาอังกฤษ

4.17
ดี

ประเมินแลวใน
รอบปการศึกษา

2554

5.1-4-6

4. กิจกรรมนอกหองเรียน
การสาธยายพระมหา
ปณิธาน 12 ประการ
ของพระยูไลฯ เปน
ภาษาจีน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

4.47
ดี 5.1-4-7

ไมไดประเมิน
เนื่องจากไมได
รับชมกิจกรรม

4.12
ดี 5.1-4-8

จะเห็นไดวา คาความพึงพอใจในเรื่องตางๆ ของการบูรณาการระหวางงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนอยูระหวาง 4.12 ระดับดี (กิจกรรมสาธยายพระมหาปณิธาน) กับ 4.90 ระดับดีมาก (การสอนภาษาจีนแนวบูรณา
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การกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คาความพึงพอใจโดยรวมตอการบูรณาการท้ัง 4 ประเด็น มีคาเฉลี่ย 4.43 ระดับ
ดี

นอกจากนี้ คณะทํางานของโครงการบริการวิชาการสอนภาษาจีน  และคณะผูวิจัยความเปนไปไดในการเปด
หลักสูตรดานภาษาจีน ยังไดประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย ผลการ
ประเมินพบวา ขอมูลเรื่องความตองการของบุคคลท่ัวไปในการศึกษาภาษาจีนท่ีโครงการ ซึ่งรวบรวมจากคําตอบใน
แบบประเมินโครงการ เปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาเปรียบเทียบความตองการศึกษาภาษาจีนของกลุม
ประชากรเปาหมายในงานวิจัย โดยประชากรท้ัง 3 กลุม คือ  1) บุคคลท่ัวไปในโครงการบริการวิชาการ 2) นักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ในงานวิจัย และ 3) นิสิตของวิทยาเขตกําแพงแสนในงานวิจัย ตางก็มีความตองการสําคัญรวมกัน 2
ประการ ในการเลือกท่ีจะศึกษาภาษาจีน กลาวคือ   1) เพ่ือการประกอบอาชีพ และ 2) เพ่ือการศึกษาตอในภายหลัง
ผลการวิจัยนี้ไดเสนอแนวทางชัดเจนแกคณะทํางานของโครงการบริการวิชาการภาษาจีนและคณะผูวิจัยเรื่อง
หลักสูตรภาษาจีน ในการพัฒนาโครงการและหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการยิ่งๆ ข้ึนไปของผูท่ีจะเขาศึกษา
ในอนาคต (5.1-4-9)

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน    การ
สอนและการวิจัย

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยสายวิชาศิลปศาสตร นําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
ระหวางงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางมีข้ันตอน เปนรูปธรรม และชัดเจน ดังนี้

1)  ระบุวัตถุประสงคในแบบประเมิน วัตถุประสงคเหลานี้สัมพันธกับการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร และการวิจัย ดังท่ีกลาวไวในคําชี้แจงของแบบประเมินแตละชุด เชน แบบประเมินผลการบูรณาการการ
สอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (5.1-5-1) มีใจความดังนี้

(1) เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนภาษาจีนแนวบูรณาการใหแกผูเรียนท้ังในสาขาวิชา
และในโครงการบริการวิชาการ อํานวยใหการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน

(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลประเมินของผูเรียนในสาขาวิชากับของผูเรียนในโครงการบริการ
วิชาการ และนําผลการศึกษาไปบูรณาการกับการสอนในรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต ปการศึกษา 2557

(3) เพ่ือนําผลประเมินจากผูเรียนตางกลุมมาศึกษาตอในงานวิจัยระยะยาวถึงผลสัมฤทธิ์ของการใชแนว
การสอนดังกลาวกับผูเรียนแตละกลุม

2)  ศึกษาผลประเมินเพื่อปรับปรุงการสอน ไมวาจะเปนเรื่องเนื้อหา สื่อการสอน เอกสารประกอบ
การสอน เปนตน เชน ผูเรียนในโครงการ 3 in 1 รูสึกเครียดกับการเรียนภาษาจีน จึงเสนอแนะในแบบประเมินวา
ขอใหผูสอนผอนคลายบรรยากาศเครงเครียดดวยการนําบทเพลงภาษาจีนมาสอน (5.1-5-2) ผูสอนจึงจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนเพลง “Tianmimi” (หวานปานน้ําผึ้ง) แลวนําไปทดลองใชกับนิสิต ในรายวิชา 01362113
ภาษาจีนพ้ืนฐาน I หลังจากนั้นใหนิสิตประเมินการสอน (5.1-5-3) ผูสอนปรับปรุงสื่อการสอนดังกลาวอีกครั้ง โดย
จัดทําเอกสารในรูปของแบบฝกหัด แลวนําไปใชกับผูเรียนในโครงการ 3 in 1 ท้ังนี้ผูเรียนฟงบทเพลงจากซีดี แลวเติมคํา
ลงในชองวางของเนื้อเพลงในเอกสาร (5.1-5-4)

3)  ศึกษาผลประเมินแลวจัดทําแผนวิจัยสําหรับปการศึกษา 2556 - 2557 เพ่ือพัฒนาการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย คณะทํางานกําหนดหัวขอในแผนการวิจัย (5.1-5-5) คือ
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(1) ความสัมพันธของภาษาแมตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ—กรณีภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
(2) การเปลี่ยนผานจากสังคมท่ีใช 1 ภาษาเปนสังคมท่ีใชหลายภาษา
(3) การดํารงรักษาความเปนไทยในการเรียนภาษาตางประเทศ—กรณีภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
5.1 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2.00 4.00 5.00 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
5.1 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2.00 4.00 5.00 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

5.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายบริการวิชาการ ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี

5.1-1-2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แผนงานบริการวิชาการ)
5.1-2-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแกสังคม
5.1-2-2 เอกสารโครงการบริการวิชาการ
5.1-3-1 โครงการ 3 in 1 ชีวิตกาวไกลดวย 3 ภาษา
5.1-3-2 กิจกรรมบริการวิชาการ โดยรับนิสิตฝกงาน
5.1-4-1 รายงานผลการประเมินการบูรณาการการสอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาจีนกลางเบื้องตน 2 และรายวิชาภาษาจีนกลางเบื้องตน 3
5.1-4-2 รายงานผลการประเมินการบูรณาการการสอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2555
5.1-4-3 รายงานผลการประเมินการบูรณาการแบบฝกหัดของแบบเรียนชุด Kuaile Beijing: Shiyong

Richang Hanyu Huihua (Happy Beijing: Practical Chinese Conversation)
(สําหรับผูเรียน)

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
5.1-4-4 รายงานผลการประเมินการบูรณาการแบบฝกหัดของแบบเรียนชุด Kuaile Beijing: Shiyong

Richang Hanyu Huihua (Happy Beijing: Practical Chinese Conversation) ระหวาง
โครงการบริการวิชาการกับรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน

5.1-4-5 รายงานผลการประเมินการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตน 2 และรายวิชาภาษาอังกฤษ
เบื้องตน 3 ปท่ี 3 (เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2556)

5.1-4-6 รายงานผลการประเมินการบูรณาการการสอนเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษระหวางโครงการ
บริการวิชาการกับรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2555

5.1-4-7 รายงานผลการประเมินกิจกรรมสาธยายพระมหาปณิธาน 12 ประการ
ของพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจา พิธีหลอองคจําลองพระยูไลฯ วาระท่ี 3
(สําหรับผูเรียน)

5.1-4-8 รายงานผลการประเมินกิจกรรมสาธยายพระมหาปณิธาน 12 ประการของพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจา
พิธีหลอองคจําลองพระยูไลฯ วาระท่ี 3 (สําหรับนิสิต)

5.1-4-9 Power Point ประกอบการบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูสําหรับ
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน หนา 9

5.1-5-1 แบบประเมินผลการบูรณาการการสอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จากโครงการบริการวิชาการสูการสอนในรายวิชา 01362101 ภาษาจีน I ภาคปลาย ป
การศึกษา 2555—คําชี้แจง

5.1-5-2 รายงานผลการประเมินของผูเรียน ปท่ี 2 รุนท่ี 3 ครั้งท่ี 2
5.1-5-3 - เอกสารประกอบการสอนเพลง “Tianmimi” (หวานปานน้ําผึ้ง)

- ผลการประเมินของนิสิต รายวิชา 01362113 ภาษาจีนพ้ืนฐาน I
5.1-5-4 แบบฝกหัดจากบทเพลง “Tianmimi” (หวานปานน้ําผึ้ง)
5.1-5-5 รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน ครั้งท่ี 6/2556 (แผนวิจัย)
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 4 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ
  2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
  3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
  4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ
  5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

คณะและเผยแพรสูสาธารณชน

ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการสํารวจความตองการของผูเขารับบริการทุกครั้ง เพ่ือกําหนด

รูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการใหมากท่ีสุด ดังจะเห็นไดจากการติดตอ
ประสานงานผานทางระบบอินเตอรเน็ตของเจาหนาท่ี ศสวท. กับผูรับบริการ (5.2-1-1) และมีการนําขอมูลความ
ตองการดานตางๆ ของผูรับบริการท่ีหลากหลาย มาประชุมคณะกรรมการประจํา ศสวท. เพ่ือจัดทําแผนบริการ
วิชาการ (5.2-1-2)

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ

ในรอบปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการกับ
ชุมชน ไดแก ชุนชนวัดธรรมปญญาราม บานบางมวง อ.สามพราน จ.นครปฐม  มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค กทม. โรงเรียนเสาไห วิมลวิทยานุกูล  โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนหนองแค จ.สระบุรี โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย  จ.สุพรรณบุรี เปนตน  (5.2-2-
1)  และมีความรวมมือดานบริการวิชาการกับกับหนวยงานภายนอกคณะ เชน ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหคุณภาพของดิน เม่ือวันท่ี 1-3 มีนาคม 2556
ในการบริการวิชาการคายใหแกโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค (5.2-2-2)
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3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินโครงการบริการวิชาการ บนพ้ืนฐานของความตองการของ

ผูรับบริการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ โดยในเบื้องตนหลังจากท่ีไดรับการติดตอขอรับบริการ ศสวท. จะ
สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคของการขอรับบริการ หัวขอ กิจกรรมท่ีตองการใหจัดทํา วันและเวลาท่ี
ผูรับบริการสะดวกในการดําเนินโครงการ รวมถึงงบประมาณท่ีผูรับบริการกําหนดไว โดยติดตอโดยตรงกับรอง
หัวหนาศูนยฯ โดยจะสอบถามไปยังสาขาวิชาและผูเก่ียวของเพ่ือออกแบบกิจกรรมตามความตองการของผูขอรับ
บริการ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ (5.2-3-1)  หลังจากดําเนินการโครงการเสร็จแลว จะมีการ
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ท้ังในสวนของผูรับบริการ และผูใหบริการ
(5.2-3-2)

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี มีการนําผลการ

ประเมินการใหบริการทางวิชาการมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ โดยตั้งแต ป 2554 ศสวท. มีการ
จัดทําเลม “การจัดการเรียนรู การจัดโครงการอบรม / คาย ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี พฤษภาคม
2554” (5.2-4-1) และไดใชคูมือนี้เปนหลักในการดําเนินงานในปท่ีผานมา ผลการประเมินการใหบริการวิชาการของ
ผูรับบริการในรอบป 2555 นั้น จักไดนํามาปรับปรุงในรายละเอียด เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (5.2-4-2)

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะและ
เผยแพรสูสาธารณชน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการสนับสนุนใหเกิดการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ และ
เผยแพรสูสาธารณะชน โดยในปการศึกษา 2555 มีโครงการท่ีเผยแพรสูสาธารณชน ดังนี้

1) โครงการถายทอดความรู “เทคนิคการผลิตน้ําหมักผลไมเพ่ือสุขภาพ” วันท่ี 1-10 ธันวาคม 2555 ใน
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2555 (5.2-5-1) ซึ่งจะมีท้ังบุคลากรและบุคคลภายนอกเขารวมโครงการ

2) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จังหวัด
นครปฐม (5.2-5-2)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
5.2 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2.00 4.00 5.00 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
5.2 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2.00 4.00 5.00 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

5.2-1-1 ตัวอยางการติดตอประสานงานระหวางเจาหนาท่ีกับผูรับบริการผานทางระบบอินเตอรเน็ต
5.2-1-2 บันทึกชวยจําคณะกรรมการประจํา ศสวท. ในเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2556
5.2-2-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1 งานบริการวิชาการแกสังคม
5.2-2-2 หนังสือเชิญวิทยากร ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร กําแพงแสน
5.2-3-1 บันทึกขอความขอความอนุเคราะหจัดโครงการบริการวิชาการ
5.2-3-2 - ตัวอยางแบบประเมินโครงการ

- เลมรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการ ในป 2555 ของ ศสวท.
5.2-4-1 การจัดการเรียนรู การจัดโครงการอบรม / คาย ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี

พฤษภาคม 2554
5.2-4-2 แบบสรุปผลโครงการท่ีแสดงใหเห็นวาจะปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งตอไปอยางไร
5.2-5-1 เอกสารโครงการถายทอดความรู “เทคนิคการผลิตน้ําหมักผลไมเพ่ือสุขภาพ”
5.2-5-2 เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) จังหวัดนครปฐม
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม

ตัวบงช้ีท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 22
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ฃผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช
พัฒนาการเรียนการสอน

7 16 14

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช
พัฒนาการวิจัย

0 0 7

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนา
ท้ังในสวนของการเรียนการสอนและการวิจัย

0 2 1

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 31 18 22
5 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
22.58 100 100

6 คะแนนท่ีได 5
22.58

30
 = 3.76 5

100
30
 = 5 5

100
30
 = 5

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

8 รอยละ
22.58

รอยละ
100

รอยละ
100

3.76 5.00 5.00 รอยละ
22

บรรลุ รอยละ
30
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

8 รอยละ
22.58

รอยละ
100

รอยละ
100

3.76 5.00 5.00 รอยละ
22

บรรลุ รอยละ
30

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

8-1 แบบเก็บบริการวชิาการ 1 งานบริการวิชาการแกสังคม

ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
  3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
  4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
  5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการวางแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ โดยมีการดําเนินการท้ัง
ในระดับคณะฯ และสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชา โดยในระดับคณะฯ ไดมอบหมายใหศูนยสงเสริมการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ โดยมีการดําเนินการในหลายลักษณะ เชน
โครงการฝกอบรมครู คายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน และโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เปนตน ซึ่งในรอบป
การศึกษา 2555 มุงเนนการบริการวิชาการแกครูและนักเรียน ในสวนของโครงการบริการวิชาการท่ีเสริมความ
เขมแข็งแกชุมชนนั้น ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) ยังไมมีการดําเนินงานท่ีชัดเจนซึ่งใน
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อนาคตคาดวาจะมีการขยายขอบเขตการดําเนินงานไปในในสวนของการบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ิมข้ึน แตในสวน
ของหนวยงานภายในคณะฯ พบวามีการดําเนินงานบริการวิชาการท่ีเสริมความเขมแข็งของท่ีชัดเจนใน 3 หนวยงาน
คือ 1) สายวิชาศิลปศาสตร มีการจัดโครงการ 3 in 1 ชีวิตกาวไกลดวย 3 ภาษา โดยการสอนภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ ใหกับชุมชนวัดธรรมปญญารามบางมวง และโรงเรียนบานบางมวง  2) โครงการจัดตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร มีการจัดโครงการชุมชนสัมพันธ ครั้งท่ี 9 โดยเปนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
01460442 การพัฒนาชุมชน ซึ่งนิสิตจะนําความรูท่ีไดจากการเรียนเนื้อหาทฤษฎีไปประยุกตใชกับการจัดกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนโดยตรง ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดจัดข้ึนอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา 3) โครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มีการจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริการใหคําปรึกษาและยื่นแบบแสดง
รายการเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางอินเตอรเน็ต (9-1-1)

โดยหลังจากมีการดําเนินงานโครงการตางๆแลว จะมีการประเมินและสรุปผลโครงการ เพ่ือนําขอมูลไป
ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป (9-1-2)

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีจํานวนตัวบงชี้ ท่ีกําหนดไวในแผนงานบริการวิชาการ 4 ตัวบงชี้ (9-

2-1) คือ
1) จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยกําหนดคาเปาหมายของปการศึกษา 2555 ไว 15

โครงการ มีการดําเนินงานโครงการท้ังหมด 22 โครงการ บรรลุเปาหมาย
2) จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาเรียนการสอน โดยกําหนดคาเปาหมายของป

การศึกษา 2555 ไว 2 โครงการ มีการดําเนินงานโครงการท้ังหมด 14 โครงการ บรรลุเปาหมาย
3) จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาเรียนการวิจัย  มีคาเปาหมายเทากับ 1

โครงการ การดําเนินงานโครงการท้ังหมด 7 โครงการ บรรลุเปาหมาย
4) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มีคาเปาหมาย

เทากับ 1 โครงการ มีการดําเนินงานโครงการท้ังหมด 3 โครงการ บรรลุเปาหมาย
ดังนั้น มีการบรรลุเปาหมายตามแผนประจําป คิดเปนรอยละ 100

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยสายวิชาศิลปศาสตร ซึ่งจัดโครงการ 3 in 1 ท่ีมีการดําเนินงาน

อยางตอเนื่องเขาสูปท่ี 3 ดวยเจตจํานงของ 2 ฝาย คือ
1) องสรภาณอนัมพจน เจาอาวาสวัดธรรมปญญารามบางมวง มีความปราถนาดีและความประสงค

ท่ีจะสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน เพ่ิมศักยภาพของสมาชิกในชุมชนดวยการสนับสนุนโครงการและเชิญชวนผูคน
เขารวมโครงการ (9-3-1)

2) ผูเรียนของโครงการมีแนวคิดในการสรางความเขมแข็งในหมูตน ท้ังดานการเรียนในชั้นและ
กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน กลาวคือ ผูเรียนท่ีมีศักยภาพสูงในการเรียนรูภาษาและทําความเขาใจบทเรียน ได
ชวยเหลือผูเรียนอ่ืนๆ ดวยการอธิบายหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับบทเรียน เชน วิธีการออกเสียงบางหนวยเสียงใน
ภาษาจีนกลาง นอกจากนีย้ังแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทางอินเทอรเน็ตในการเตรียมสอบ (9-3-2)

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร

จากบันทึกการสัมภาษณนางวรรณา พวงพรอม ผูเรียนในโครงการ 3 in 1 พบวา ชุมชนสรางกลไก
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ดังกลาวอยางมีระบบ ดังนี้ (9-4-1)
1) มีผูนําท่ีมีความคิดริเริ่มจัดตั้งชมรมผูเรียน 3 in 1 ภาคประชาชน (วัดธรรมปญญารามบางมวง)

ดวยปจจัย 2 ประการ คือ (1) แรงบันดาลใจท่ีไดเห็นถึงความตั้งใจในการทํางานของคณาจารย เจาหนาท่ีและนิสิต
ของโครงการ และ (2) การปฏิสัมพันธในหมูผูเรียนซึ่งมีอยูนอยมาก

2)  ผูนําหารือการจัดตั้งชมรมกับสมาชิกชุมชนท่ีมีแนวคิดรวมกัน แลวเสนอตอประธานฝายวิชาการของ
โครงการ

3) กลุมจัดตั้งชมรมดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี คงอัตลักษณของคนในชุมชนและ
เอกลักษณของทองถ่ิน เชน การจัดทําเสื้อยืดโครงการ (9-4-2) การจัดกิจกรรมทอดผาปา และการมอบของขวัญ
ใหแกคณะทํางานเนื่องในเทศกาลปใหม

4) ผูเรียนมีความสามัคคีเพ่ิมข้ึนรอยละ 55-60
ชมรมกําหนดกลยุทธในการรวมกลุมผูเรียน คือ พัฒนาการเรียนรูภาษาตางประเทศของตน แลวกาวสูการ

พัฒนาสังคมอยางมืออาชีพ โดยคงอัตลักษณของการเปนพุทธศาสนิกชนดวยการเชิญชวนกันเขาวัด ปฏิบัติธรรม
เจริญดวยศีล สมาธิ ปญญา

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
โครงการ 3 in 1 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม ทําใหชุมชนและองคกรเขมแข็ง ในแบบ

ประเมินโครงการ ผูเรียนและคณะทํางานไดชี้ถึงคุณคาของโครงการตอสังคม ดังท่ีรวบรวมไวในรายงานการประเมิน ดังนี้
1)  ผูเรียนเห็นวาการท่ีไดมาเรียนภาษาตางประเทศในโครงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ในชีวิต

- กลาพูดภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เพราะม่ันใจในการอานออกเสียงของตน
จนทําใหบุคคลรอบขางกลาวชื่นชม รวมไปถึงกลาพูดกับชาวตางชาติ

- สนใจฝกทักษะฟงจากการฟงเพลงจีนและเพลงอังกฤษมากข้ึน
- ตองแบงเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนมาทบทวนความรูท่ีไดเรียน เพ่ือจะไดติดตามบทเรียนได

ทัน และเขาใจเนื้อหาท่ีสอน สามารถนําไปสูการใชจริงในอนาคต
- รักในการเรียนภาษาตางประเทศ
- สนใจท่ีจะหาความหมายและฝกออกเสียงคําศัพทท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน
- กระตือรือรนในการฝกฝนและพัฒนาทักษะของตนตลอดเวลา
- สามารถสนทนากับเพ่ือนเปนภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษเบื้องตนได
- ไดพบเจอเพ่ือนใหม สังคมใหม

2)  คณะทํางานเห็นวาตนสามารถนําความรูจากการทํางานในโครงการบริการวิชาการไปใชประโยชน
ดังนี้

ดานการศึกษา
- นําความรูท่ีไดไปปรับใชในหองเรียน
- สนใจศึกษาตอดานภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ดานการประกอบอาชีพ
- สามารถนําไปใชในงานท่ีจะทําในอนาคต
- สามารถเรียนรูงานไดเร็วเม่ือไปทํางานจริง
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จากคุณคาสําคัญของโครงการท่ีมีตอผูรับบริการและผูใหบริการ ทําใหวัดเปนท่ีพ่ึงท้ังทางโลกและทางจิต
วิญญาณของผูคน วัดจึงเปนองคกรผูนําท่ีสําคัญของชุมชน  หากโครงการเชนนี้ดําเนินการข้ึนท่ัวไปในวัดตางๆ ก็จะ
อํานวยใหพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเกิดความเขมแข็ง

กลาวโดยสรุป สายวิชาศิลปศาสตรไดดําเนินงานบริการวิชาการบรรลุเปาหมายตามแผน ท้ังแผนในระดับสาย
วิชาและแผนระดับโครงการ และการใหบริการวิชาการนี้ บุคลากรในสายวิชานอกจากจะใหบริการแลว ยังรวมมือกับ
ชุมชนภายนอกในการสรางและพัฒนากลไกเพ่ือกระตุนใหชุมชนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทําใหชุมชนพัฒนา
ตนเองอยางเขมแข็งและยั่งยืน ขณะเดียวกันก็สามารถคงเอกลักษณและอัตลักษณของชุมชนไวไดอีกดวย

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

9-1-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแกสังคม
9-1-2 สรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาแกชุมชน
9-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ภาคผนวก 2 (ตัวบงชี้แผนงาน

บริการวิชาการ)
9-3-1 คําปรารภขององสรภาณอนัมพจน
9-3-2 บันทึกการสัมภาษณเรื่องการรวมกลุม
9-4-1 บันทึกการสัมภาษณนางวรรณา พวงพรอม
9-4-2 ภาพเสื้อยืดของโครงการ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ
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กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม

ตัวบงช้ีท่ี 18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน
ประเด็นดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 3 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
  2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
  3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
  4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

18.1 N/A 4 ขอ N/A 4.00 3 ขอ 4 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

18.1 N/A N/A N/A N/A 3 ขอ 4 ขอ
หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

18.1-1-1
18.1-1-2
18.1-1-3

ตัวบงช้ีท่ี 18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายนอกสถาบัน
ประเด็นเพื่อความกินดีอยูดีของชาติ (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 3 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
  2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
  3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
  4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

18.2 N/A 4 ขอ N/A 4.00 3 ขอ บรรลุ 4 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

18.2 N/A N/A N/A N/A 3 ขอ 4 ขอ
หมายเหตุ :

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

18.2-1-1
18.2-1-2
18.2-1-3

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ดังนี้
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดระบบเก่ียวกับการดูแลงานดาทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือ

อนุรักษ ฟนฟูสืบสานวัฒนธรรม ออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ 1) โครงการ/กิจกรรม สําหรับนิสิต เชน โครงการบายศรี
สูขวัญ โครงการไหวครู และ โครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต โดยมีคณบดีเปนท่ีปรึกษาและรองคณบดีฝายกิจการนิสิตเปนประธานฯ  2) สวนของ
โครงการ/กิจกรรม สําหรับบุคลากร  เชน  โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
โครงการกีฬา เทา-เงิน สัมพันธ และโครงการสืบสานประเพณีเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ เชน  สงทายปเกา
ตอนรับปใหม ลอยกระทง วางพวงมาลา แหเทียนพรรษา เปนตน โดยมีการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีคณบดีเปนท่ีปรึกษาและรองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมเปนประธาน  นอกจากนี้ บุคลากรและนิสิตของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไดเขารวมโครงการ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีจัดโดยวิทยาเขต เชน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต โครงการแห
เทียนจํานําพรรษา วันสถาปนาครบรอบ 33 ป มก.กพส. โครงการปลูกขาววันแมเก็บเก่ียววันพอ ประจําป 2555
โครงการรับขวัญขาว พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม
2555 และ โครงการเดินวิ่งพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ประจําป 2556 เปนตน

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ สกอ.
1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7
ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ

25552556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5 4 5.00 4.00

10
(สมศ.)

การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 4 4 4 3 4.00 3.00

11
(สมศ.)

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 4 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
  2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต
  3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
  6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับ

ในระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรองคณบดี
ฝายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมเปนผู ท่ี ไดรับมอบหมายให กํากับ ดูแล และรับผิดชอบการทํานุบํารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมในสวนของกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบุคลากรในคณะ (6.1-1-1)  และมีคณะกรรมการ
ฝายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ทําหนาท่ีวางแผน จัดทําแผน และดําเนินงาน เพ่ือสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะฯ  รวมท้ังสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกคณะฯ ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานกิจกรรมดานศิลปะแลวัฒนธรรม (6.1-1-2) และในสวนของโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีเก่ียวของกับนิสิต มีรองคณบดีฝายกิจการนิสิตเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล (6.1-1-3) โดยมีการ
ดําเนินงานภายใตคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต (6.1-1-4) นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ โดยมี
คณบดีเปนประธาน พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ บัญชีกองทุนพัฒนานิสิต สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของนิสิต

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งบูรณาการกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมไปผสมผสาน
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
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รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 02724012 มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสืบสานมารยาทและ
เอกลักษณความเปนไทย (6.1-2-1)

รายวิชาหลักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 01425211 ซึ่งในเนื้อหาจะมีเรื่อง สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดนํา
นิสิตไปทัศนศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม (6.1-2-2)

รายวิชาภาษาจีน มีโครงการรวมมือและแลกเปลี่ยนระหวางนิสิตและบุคลากรของคณะกับมหาวิทยาลัย
คุณหมิง/กวางสี ณ Oxbridge College โดยโครงการดังกลาวไดนํานิสิตท่ีกําลังศึกษาในสาขาภาษาจีนเดินทางไป
เผยแพร แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและวิชาการระหวางนิสิต ศวท.กับนิสิตของมหาวิทยาลัยคุณหมิง/กวางสี

สําหรับการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมพัฒนานิสิต ไดมีการจัดโครงการ
กิจกรรมตางๆ เชน โครงการบายศรีสูขวัญ โครงการไหวครู  และ โครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปนตน (6.1-2-3)

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการประชาสัมพันธและเผยแพรภาพโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังในสวนของกิจกรรมพัฒนานิสิต และภาพรวมของคณะ ในปฏิทิน ศวท.กพส.ผานระบบ AMS
e-office (6.1-3-1) เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรในคณะไดรับทราบ และบนเว็บไซตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
เพ่ือใหบุคลากรและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ (6.1-3-2)

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ ของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยมีการประเมินโครงการและสรุปผล
การประเมิน เพ่ือนําขอมูลไปใชในการดําเนินงานครั้งตอไป (6.1-4-1)

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการนําผลการประเมินโครงการ และสรุปผลโครงการไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1-5-1)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

6.1 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 4.00 4.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

6.1 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4.00 4.00 4.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ
หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 ไมพบแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ประจําป

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

6.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งรองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
6.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
6.1-1-3 คําสั่งแตงตั้งรองคณบดีฝายกิจการนิสิต
6.1-1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต
6.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
6.1-2-1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสืบสานมารยาทและเอกลักษณไทย
6.1-2-2 โครงการทัศนศึกษา รายวิชา 01425211
6.1-2-3 โครงการบายศรีสูขวัญ โครงการไหวครู  และ โครงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
6.1-3-1 - ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับท่ี 11/55

- ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับท่ี 1/56
- ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับท่ี 2/56
- ปฏิทิน ศวท.กพส. ฉบับท่ี 9/56

6.1-3-2 เว็บไซตคณะฯ http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/
6.1-4-1 สรุปผลประเมินโครงการ
6.1-5-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงช้ีท่ี 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 4 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
  2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
  3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอยางตอเนื่อง
  4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก
  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยมีการจัดทําแผนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน โดยถาเปน
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบุคลากร จะขอรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได และจากเงินกองทุนสวัสดิการ
ถาเปนโครงการกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับนิสิต ฝายกิจการนิสิตจะดําเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุน
พัฒนาคณะฯ มีการดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนด มีการประเมินผลโครงการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมในปตอไป เปนประจําอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2555 มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม รวม 18 โครงการ (10-1-1)

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดตัวบงชี้ของแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปงบประมาณ 2555 (10-2-1) จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคาเปาหมายเทากับ 10 โครงการ และ

มีผลการดําเนินงานเทากับ 18 โครงการ บรรลุเปาหมาย
2) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอน มีคาเปาหมายเทากับ 1 โครงการ ผลการดําเนินงานเทากับ 4 โครงการ บรรลุเปาหมาย
3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต มีคา

เปาหมายเทากับ 2 โครงการ ผลการดําเนินงานเทากับ 12 โครงการ บรรลุเปาหมาย
4) บรรลุเปาหมายตามแผนประจําป ไมนอยกวารอยละ 80 มีคาเปาหมายรอยละ 80 ผลการดําเนินงาน

เทากับ รอยละ 100 บรรลุเปาหมาย
ดังนั้น มีการบรรลุเปาหมายตามแผนประจําป คิดเปนรอยละ 100
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3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว เปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป มีการติดตาม

ผลการดําเนินงาน และมีการสรุปผลโครงการ (10-3-1)

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาวเปนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม โดยเฉพาะในสวน

ของสังคมไทยการแสดงความกตัญู เคารพบูชาครู เคารพผูอาวุโส ซึ่งเปนบูรพาจารยผูบุกเบิกและพัฒนาคณะฯ รุน
นอง-รุนพ่ีมีความรัก เคารพ นับถือซึ่งกันและกัน เปนประโยชนในการหลอหลอมจิตใจใหเกิดความรัก ความสามัคคี
สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากร นิสิต และระหวางชุมชนภายในคณะ วิทยาเขต และ/ชุมชน/สังคมโดยรอบ
มหาวิทยาลัย กอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีและนําสูการพัฒนาองคกรและสังคม

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีนิสิตท่ีไดรับการยกยองในระดับชาติ คือ นางสาวชนิกา ประยูรวงศ

นิสิตชั้นปท่ี 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี ไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดน ดานศาสนา และจริยธรรม และเขารับโลรางวัล
จากทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นางสาวศันสนีย นาคคง ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล (10-5-1)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

10 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4.00 4.00 4.00 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

10 4 ขอ 4 ขอ 3 ขอ 4.00 4.00 3.00 4 ขอ ไมบรรลุ 4 ขอ
หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอที่ 1 ไมพบแผนปฏิบัติการประจาํปดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

10-1-1 แบบเก็บดานศิลปะและวัฒนธรรม 1
โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

10-2-1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนงานประจําป 2555

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
10-3-1 สรุปผลโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10-5-1 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนดานศาสนาและจริยธรรม  ประจําป 2555

ระดับอุดมศึกษา จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานเสริมสราง
เอกลักษณของชาติ รวมกับคณะอนุกรรมการสงเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการ
เอกลักษณของชาติ โครงการ“ยกยองเด็กและเยาวชนดีเดน ดานศาสนาและจริยธรรม”

ตัวบงช้ีท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 5 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554)
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี
  2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย
  3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
  4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน

รวมอยางสมํ่าเสมอ
  5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 (ใชขอมูลจากกองแผนงาน)

ผลการดําเนินงาน
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี

บุคลากรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีสวนรวมในการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี โดย
สํานักงานเลขานุการ  จัดโครงการบริจาคสิ่งของเครื่องใชประจําวันสําหรับผูปวยโรคเอดส ณ  วัดพระบาทน้ําพุ จ.
ลพบุรี  วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือนําอาหารแหงและเครื่องใชประจําวัน ไปมอบใหผูปวยโรคเอดส  นอกจากนี้
ยังสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจําป กิจกรรมบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กิจกรรมการแหเทียนพรรษา  การปลูกตนไมและพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณรอบคณะฯ ในวันสถาปนา ครบรอบ
19 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และรวมกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  เชน การประดิษฐกระทงในกิจกรรมวันลอยกระทง การกอพระเจดียทราย การจัดขบวนพาเหรดบุปผ
ชาติในกิจกรรมวันสงกรานต การปลูกขาววันแมเก็บเก่ียววันพอของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
วันสถาปนาครบรอบ 32 ป มก.กพส. โครงการเดินวิ่งพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ประจําป 2556  และกีฬาบุคลากร
ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2556 เปนตนซึ่งบุคลากรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีสวนรวมมือ
รวมใจในการรวมสืบสานประเพณี กอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี (11-1-1)
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2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ
สุนทรีย

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การ
ปลูกตนไมบริเวณโดยรอบอาคาร การตกแตงสถานท่ีภายใน และภายนอกอาคาร จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก การ
ติดตั้งกลองวงจรปดภายในอาคาร รวม 55 จุด การประกันภัยอาคาร การติดตั้งอุปกรณเปด-ปด ประตูอัตโนมัติ และ
กระตุนใหหนวยงานอ่ืนติดตั้งอุปกรณเพ่ือรักษาทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพ่ิมความปลอดภัย
ของอาคารสถานท่ี  ดูแลการจางเหมาทําความสะอาดอาคาร เพ่ือใหถูกสุขลักษณะ และตกแตงสถานท่ีใหมีความ
สวยงาม และมีสุนทรียภาพอยางเหมาะสม (11-2-1)

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดูแลอาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยหนวยอาคารสถานท่ี

รับผิดชอบมีการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ี การจัดสวน สนาม ปลูกตนไม และบํารุงรักษาสวน สนามเพ่ือรักษาภูมิทัศนให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือกําจัดสารเคมีมีพิษจากการเรียนการสอน โดยมีการติดตั้ง
จุดรับท้ิงขยะพิษ จํานวน 4 จุด บริเวณ อาคาร 1-4 จํานวน 2 จุด อาคาร 5 จํานวน 1 จุด และอาคาร 9 จํานวน 1
จุด โดยตั้งงบประมาณคาใชจายเปนรายป และมีการกํากับ ดูแลการจางเหมาบริษัทเอกชนทําความสะอาดอาคาร
โดยกําหนด TOR ในการใชวัสดุสารเคมีท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม (11-3-3)

4. การจัดใหมีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
อยางสมํ่าเสมอ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดเตรียมพ้ืนท่ี เพ่ือเอ้ือและสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
คณะฯ โดยมีบริเวณลานจอดรถหนาอาคาร 4 ใหสามารถใชงานไดอยางเอนกประสงค คือ สามารถใชเปนพ้ืนท่ีจัด
กิจกรรมตาง ๆ ได เชน การจัดกิจกรรมวันปใหม กิจกรรมนิสิต กิจกรรมงานวันเกษตรกําแพงแสน โดยมีหนวยงาน
ภายใน/ชมรมของนิสิต ขอใชพ้ืนท่ีอยางสมํ่าเสมอ (11-4-1) นอกจากนี้คณะฯมีโครงการกอสรางอาคารกิจกรรมนิสิต
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหมากข้ึน โดยใชเงินกองทุนพัฒนานิสิต จํานวน 13,666,000 บาท
โดยจัดทําสัญญาจางเหมา บริษัท ปภาวัฒน จํากัด เริ่มดําเนินการกอสรางเดือนพฤษภาคม 2556

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยกองแผนงาน มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและบคุลากร ตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามประเด็นขอ 1-4 ประจําปการศึกษา 2555 ในสวนของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 3.97 อยูในระดับดี (11-5-1)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

11 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

11 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร ช่ือเอกสาร

11-1-1 ภาพกิจกรรม11-2-1
11-3-1 สัญญาจางเหมาทําความสะอาด อาคารและสถานท่ี
11-4-1 ภาพกิจกรรม
11-5-1 สรุปผลความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําปการศึกษา 2555
จากกองแผนงาน
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคประกอบท่ี 7 การบริหารและการ
จัดการ ดังนี้

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใหความสําคัญกับคณะกรรมการประจําคณะ และผูบริหารทุกระดับของ
คณะ ในการกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของคณะไปในทิศทางท่ีถูกตอง  เพ่ือการบรรลุเปาหมายตามแผนกล
ยุทธของคณะ   เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน การพัฒนาหนวยงานใหมีการจัดการความรู
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โดยคํานึงถึงการเรียนรู
วิธีการปองกันจากการคาดการปญหาลวงหนา และโอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบงชี้ สกอ. 4 ตัวบงชี้
และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.08 ผลประเมินไดคุณภาพระดับพอใช รายละเอียดดังตารางท่ี
2.8
ตารางท่ี 2.8 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(รอบปการศึกษา ปงบประมาณ ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ

25552556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.28 3.08
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผูบริหารทุก
ระดับของคณะ

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู

ขอ 4 4 5 0 5.00 0.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ

ขอ 5 5 3 2 3.00 2.00

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00

13
(สมศ.)

การปฏิบัตติามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารสถาบัน

คะแนน 3.60 3.60 3.40 3.40 3.40 3.40
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ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา
  2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ

  3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ

  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอป
การศึกษา

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวน
เสีย

  7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
ผลการดําเนินงาน

1. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีคณะกรรรมการประจําคณะ และกําหนดใหมีการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เปนประจําทุกเดือน คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ี
กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา โดยคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตรมีการกําหนดหลักเกณฑและประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และประเมินการปฏิบัติ
หนาท่ีตามระเบียบขอบังคับท่ีกําหนด ซึ่งผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 4.20 อยูในระดับดี (7.1-1-1)
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2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน

ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ โดยมีการ
จัดทําแผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานมีการถายทอดไปสูผูบริหารและ
บุคลากร เปดโอกาสใหบุคลากรมีส วนร วมในการบริหารงาน รวมจัด ทําแผนกลยุทธ  และมีการนํ า
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน เชน ฐานขอมูลนิสิต หลักสูตร บุคลากร และผูสําเร็จ
การศึกษา ฐานขอมูลดานการวิจัย เปนตน

ในปการศึกษา 2555 ไดมีการทบทวนตัวบงชี้ของแผนพัฒนา 2554-2557 และไดรับการเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2555 วันท่ี 23 กรกฎาคม
25 5 5  ว า ร ะ ท่ี  4 . 11 เ รื่ อ ง  ผ ล ก า ร ท บ ท ว นตั ว บ ง ชี้ ข อ ง แ ผ นก ล ยุ ท ธ แ ล ะ แ ผ นป ฏิ บั ติ ก า ร  ต อ ม า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2555-2558 คณบดีจึงมอบหมายใหรองคณบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา และงานนโยบายและแผน ปรับปรุงแผนพัฒนา 2554-2557 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ี
มีอยูเดิม ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว และใหหนวยงานภายใน
ของคณะฯ ทุกหนวยงานตรวจสอบ แกไขความถูกตอง โดยบุคลากรหนวยงานภายในมีสวนรวม ไดเปนเลม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร และไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 8/2555 วันท่ี 27 สิงหาคม 2555 วาระท่ี 4.19
เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจําป  2555-2558 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และมีการถายทอดแผนกลยุทธ
ระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน โดยงานนโยบายและแผน ไดจัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติราชการ   4 ป 2555 –
2558 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือเดือน กันยายน 2555 แจกใหผูบริหารและบุคลากรไดรับทราบและ
นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน (ดังรายละเอียดในตัวบงชี้ท่ี 1.1 เกณฑมาตรฐานขอ 1. และ 2.)

3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน

ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมท้ังสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งมีคณบดีเปน
ประธานกรรมการ และมีรองคณบดี ผูชวยคณบดี เปนกรรมการ (7.1-3-1) โดยใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน
เปนประจําทุกเดือน และรวบรวมขอมูลเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 2 ครั้ง
ตอป

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา

ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการตางๆ และ
มีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในเรื่องตางๆผานระบบ AMS e-office ใหอํานาจในการตัดสินใจตามลําดับ
ชั้น ตั้งแตรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน ตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัด
ประชุมบุคลากร โดยในปการศึกษา 2555 มีการจัดโครงการสัมมนาบุคลากร เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556 ณ
อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ซึ่งไดรับเกียรติจากทานอธิการบดีในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“ทศวรรษท่ี 3 :  กาวตอไปของ ศวท. ในมุมมองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” (7.1-4-1) และมีกิจกรรมผูบริหาร
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พบบุคลากร เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรค รับฟงขอเสนอแนะและแนวปฏิบัติรวมกัน ระหวางวันท่ี 4-20 มีนาคม
2556 โดยแตละหนวยงานเปนผูกําหนดวันท่ีจะจัดกิจกรรมดังกลาว (7.1-4-2)

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
คณะเต็มตามศักยภาพ

ผูบริหารของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะ เต็มตามศักยภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานตางๆ
ดังนี้

1) รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แผน (7.1-5-1)
2) รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน

คุณภาพ รายการเอกสารหลักฐานท่ีจะใชประกอบการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจน และ
การใหหมายเลขเอกสารท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานแตละขอ (7.1-5-2)

3) หัวหนางานนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได (e-
Revenue) (7.1-5-3)

นอกจากนี้ ยังสนับสนุน ใหบุคลากรเขารวมการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ท้ังในระดับคณะและ
หนวยงานภายในเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหมีศักยภาพสูงข้ึน (7.1-5-4)

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  10 ดาน ดังนี้
1.1 หลักประสิทธิผล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ (7.1-6.1)
1.2 หลักประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานใหเกิด

ประสิทธิภาพ ไดแก ระบบ AMS e-office เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดานการรับ-สงเอกสารของคณะ ระบบ SMS
เพ่ือการรับรูขาวสารท่ีสําคัญไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน (7.1-6-2) การเชาเครื่องใชสํานักงานแทนการจัดซื้อ อาทิ  เครื่อง
ถายเอกสาร  เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล  เครื่องเรียงเอกสาร เปนตน เพ่ือประหยัดคาใชจาย เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางาน มีอุปกรณการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพตามความตองการ ลดคาใชจายในการการซอมบํารุง นอกจากนี้ยังมี
ระบบของมหาวิทยาลัย คือ ระบบบริหารทรัพยากรองคการ (Enterprise resource planning : ERP) เพ่ือ
พัฒนาการเก็บขอมูลดานบัญชีใหมีฐานขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน (7.1-6-3) และ
ระบบการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได ผานระบบการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได (e-Revenue) (7.1-6-
4)

1.3 หลักการตอบสนอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการใหบริการทางดานการเรียนการสอน
วิชาพ้ืนฐาน และบริการวิชาการ ท่ีสรางความเชื่อม่ัน ตอบสนองความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ เชน

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร โลก ดาราศาสตรและอวกาศ
โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การประยุกตใชเทคนิคการจัดการโลจิสติกสสําหรับการ

บริหารธุรกิจ
โครงการคายวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค จ.กรุงเทพมหานคร
โครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" จ.สระบุรี
โครงการความเปนเลิศวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค จ.กรุงเทพมหานคร
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(7.1-6-5)
1.4 หลักภาระรับผิดชอบ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี

การปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เพ่ือสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ ไดแก การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 (7.1-6-6) การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจ ประจําปงบประมาณ 2555 (7.1-6-7)

1.5 หลักความโปรงใส มีกระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย และสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยบุคลากรสามารถทราบข้ันตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได โดยมีขอมูลประชาสัมพันธใหทราบผานเว็บไซตของคณะ
(7.1-6-8)

1.6 หลักการมีสวนรวม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการตางๆ และมีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรใน
เรื่องตางๆผานระบบ AMS e-office (7.1-6-8) และประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารงานของคณะ (7.1-6-9)
รวมท้ังใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโอกาส ไดเขารวมเสนอปญหา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เชน การสอบถาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (7.1-6-10) การประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต การสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต การจัดใหผูเก่ียวของรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เปนตน

1.7 หลักกระจายอํานาจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการแบงโครงสรางการบริหารงานภายใน
คณะเพ่ิมข้ึน จากเดิม 3 สายวิชา เปน 10 สายวิชา มีการกระจายอํานาจใหกับหัวหนาสายวิชา ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เทียบเทาหัวหนาภาควิชา แตละสายวิชาจะมีหัวหนาสาขาวิชา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
นอกจากนี้ ในสวนของคณบดี จะมีรองคณบดีและผูชวยคณบดี รับผิดชอบการดําเนินงานตามภารกิจตางๆของคณะ
และมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ (7.1-6-11)

1.8 หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ ของกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ี
เก่ียวของกับการบริหารงานอยางเครงครัด และยึดประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ เชน

1.8.1 การสรรหาบุคลากร ไดปฏิบัติตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ (7.1-6-12)

1.8.2 การจัดซื้อ จัดจางพัสดุ ไดปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ
รวมท้ังปฏิบัติการตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด (7.1-6-13)

1.8.3 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
เกณฑท่ีเก่ียวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถทราบรายละเอียดใน
การพิจารณาผลการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนได โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผูมีสวนไดสวนเสีย (7.1-6-14)

1.9 หลักความเสมอภาค คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติกับผูรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกเพศ อายุ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เชน การรับนิสิตใน
รูปแบบตางๆ การปฏิบัติตอบุคลากรทุกระดับ การใหโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ตามความสามารถ
ของตนอยางเทาเทียมกัน เปนตน (7.1-6-15)

1.10 หลักมุงเนนฉันทามติ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเปนประจําทุกเดือน โดยมีการบรรจุวาระในเรื่องตางๆ เชน วาระเพ่ือพิจารณา วาระแจงเพ่ือทราบ โดยการ
พิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ในแตละครั้ง การพิจารณาขอความเห็นชอบจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เกินก่ึงหนึ่ง และใชเสียงขางมากเปนหลัก (7.1-6-16) และหากเปนการดําเนินการท่ีมีผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวของ ก็จะ
มีการประชุม ปรึกษาหารือและสรุปความคิดเห็น เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
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7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

คณะศิลปศาสตรและวิทยาสาสตร มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะ โดยการประเมินผลการ
บริหารงานของผูบริหารฝายตางๆ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร ซึ่งมีผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะ เปนประธานกรรมการ (7.1-7-1) และมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคณบดีเปน
ประธานกรรมการ และมีรองคณบดี ผูชวยคณบดี เปนกรรมการ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติราชการประจําป (7.1-7-2) ในสวนของมหาวิทยาลัย จะมีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
โดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งเรียกวาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี (7.1-7-3)

จากการประเมินผลการบริหารงานดังกลาวขางตน คณะจะมีการแจงผลการประเมินใหผูบริหาร
รับทราบ และใหจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (7.1-7-4) ผูบริหารท่ีเก่ียวของจะนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน (7.1-7-5) ในสวนของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณบดีจะ
มอบหมายใหผูเก่ียวของปรับปรุงการบริหารงานในปตอไป (7.1-7-6)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

7.1-1-1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ
7.1-2-1 แผนพัฒนา 2554-2557 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
7.1-3-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
7.1-4-1 โครงการสัมมนาบุคลากร
7.1-4-2 ปฏิทินกิจกรรมผูบริหารพบบุคลากร
7.1-5-1 เอกสารกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แผน
7.1-5-2 เอกสารกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพฯ
7.1-5-3 เอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได (e-Revenue)
7.1-5-4 - โครงการ ตอยอดการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย R2R ครั้งท่ี 2

- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "เทคนิคการจัดทํา และนํา Competency ไปใช
งานอยางงายและไดผล (Easy & Effective Competency)"
- สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "เทคนิคการจัดทําและนํา Competency ไปใชงาน
อยางงายและไดผล"
- โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร

7.1-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ
7.1-6-2 ดูโปรแกรม AMS e-Office และโปรแกรม Accellent และอุปกรณจากสถานท่ีจริง
7.1-6-3 ระบบบริหารทรัพยากรองคการ (Enterprise resource planning  ERP) เพ่ือพัฒนาการ

เก็บขอมูลดานบัญชีใหมีฐานขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน
7.1-6-4 ระบบการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได (e-Revenue)
7.1-6-5 แบบเก็บโครงการบริการวิชาการ
7.1-6-6 รายงานการประเมินตนเอง
7.1-6-7 รายงานแผน-ผล
7.1-6-8 ระบบ AMS e-Office
7.1-6-9 ผลการประเมินผูบริหาร
7.1-6-10 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
7.1-6-11 SAR บทท่ี 1 หัวขอท่ี 1.6, 1.7
7.1-6-12 ข้ันตอนการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
7.1-6-13 ข้ันตอนการจัดซื้อ/จัดจาง
7.1-6-14 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
7.1-6-15 ฐานขอมูลนิสิต,ฐานขอมูลบุคลากร
7.1-6-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ บนเว็บไซต

http://flas.kps.ku.ac.th/newflas
7.1-7-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร
7.1-7-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.1-7-3 ผลการประเมินคณบดี โดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
7.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี  5/2555
7.1-7-5 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี  6/2555

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี  8/2555
บันทึกขอความสงแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ
ผูบริหาร
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ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 4 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
  2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1
  3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด

  4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge)

  5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงานอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู โดย

กําหนดประเด็นความรู เรื่อง ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ มีเปาหมายเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพมีความรูความเขาใจในตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ สามารถเขียนรายงานผลการดําเนินงานและ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานไดถูกตองสอดคลองกับตัวบงชี้ (7.2-1-1)

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรู คือ
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี 1, 7, 8 และ 9
กลุมท่ี 2 ผูรับผิดชอบ องคประกอบท่ี 2, 3 และ 6 กลุมท่ี 3 องคประกอบท่ี 4 และ 5 (7.2-2-1)

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดกิจกรรมแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหนวยงาน โดยแตละกลุมจะจัด
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามตัวบงชี้และองคประกอบท่ีรับผิดชอบ ในเรื่องของความรูความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพ รายการเอกสารหลักฐานท่ีจะใชประกอบการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินใหชัดเจน
และการใหหมายเลขเอกสารท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานแตละขอ ตามปฏิทินท่ีกําหนดของแตละกลุม
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 –พฤศจิกายน 2555 หลังจากนั้นจึงรวบรวมและสรุปเปนความรูตามประเด็นความรู ท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยสรุปเปนรายงานการประชุมของกลุม และเผยแพรใหผูเขารวมรับทราบ ผานระบบ AMS
e-office (7.2-3-1)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องอ่ืนๆ อีก เชน เรื่องแผน โดย รองคณบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา เรื่อง การจัดทําคําของบประมาณเงินรายได (e-Revenue) โดย หัวหนางานนโยบายและแผน
และของหนวยงานตางๆภายในคณะ  เชน โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร เรื่อง เทคนิคการ
จัดการเรียนรูและการประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา เรื่อง การฝกงาน
ของนิสิตในหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา และ สายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง กลยุทธการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาใน
ชั้นเรียน เปนตน

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ แหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)

จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของแตละกลุมโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีผานการอบรมผูประเมินและมีประสบการณในการประเมินหนวยงานตางๆ และจัดทํา SAR
ของคณะ เปนผู ใหความรู  และมีการนําเสนอตัวอยาง SAR ของหนวยงานท่ีเปนแนวปฏิบัติ ท่ีดีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศึกษาศาสตร เปนตน มีการ
รวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนด โดยสรุปเปนสาระสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู (7.2-4-1) แลวนํามา
จัดทําเปนคูมือเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํา SAR และ หลักฐานเพ่ือ
รับการประเมินคุณภาพ (7.2-4-2)

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ี
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

หลังจากท่ีมีการเผยแพรคูมือใหหนวยงานตางๆ ภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไปแลว ไดมีการ
จัดกิจกรรมตอเนื่อง ตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 - มีนาคม 2556 โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ องคประกอบ
ตาง ๆ ของหนวยงาน ฝกเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ท่ี 1.1, 2.1, 2.6, 2.7, 7.1, 7.2, 7.4 และ 9.1
แลวนํามาวิพากษในท่ีประชุม (7.2-5-1) และนําขอสรุปจากการวิพากษไปปรับปรุงการเขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ใหสมบูรณยิ่งข้ึน (7.2-5-2)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.2 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.2 4 ขอ 5 ขอ 0 ขอ 4.00 5.00 0.00 4 ขอ ไมบรรลุ 4 ขอ
หมายเหตุ : ไมมีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูดานการวิจัย
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

7.2-1-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 3/2555
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 4/2555
- รายงานการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

7.2-2-1 รายชื่อผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหนวยงาน
7.2-3-1 เผยแพรรายงานการประชุมกลุม ผานระบบ AMS e-office
7.2-4-1 คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสายวิชา ประจําป 2556 คณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
7.2-5-1 (ราง) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ท่ี 1.1, 2.1, 2.6, 2.7, 7.1, 7.2, 7.4 และ 9.1

ของหนวยงาน
7.2-5-2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงาน
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ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554)
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
  2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
  4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
  5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด

ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดทําแผนปฏิบิตราชการ 4 ป ( 2555 - 2558 ) โดยในประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริการจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานเชิงรุก โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธดังกลาว คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ โดยมีตัวชี้วัด คือจํานวนฐานขอมูลท่ีพัฒนา (7.3-1-1)

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอยางนอยตองครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีระบบสารสนเทศครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน สามารถนําไปใชงานตามพันธกิจของคณะฯ เพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจ โดย
ระบบสารสนเทศดังกลาวรวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการดวย เชน ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูล
ประกันคุณภาพ ฐานขอมูลบุคลากร ระบบการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได (e-Revenue) และระบบบริหาร
ทรัพยากรองคการ (Enterprise resource planning : ERP) เปนตน ในสวนของคณะฯ มีการใชระบบ AMS e-
Office ในงานสารบรรณ และมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะ จํานวน 1 ฐาน ไดแก ฐานขอมูลบุคลากร
(7.3-2-1) อีกท้ังยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ (7.3-2-2)

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
ปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไมมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศ แตมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย เชน ฐานขอมูลของ
สํานักงานประกันคุณภาพ
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4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการสงขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ผานระบบเครือขาย
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (CHE QA Online) (7.3-5-1) เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.3 4 ขอ 4 ขอ 3 ขอ 4.00 4.00 3.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.3 4 ขอ 4 ขอ 2 ขอ 4.00 4.00 2.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ
หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 ไมไดดําเนินการจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ

4 ป โดยตองกําหนดรายละเอียด เชน วัตถุประสงค ความสอดคลองของแตละระบบท่ีมีตอแตละกล
ยุทธของคณะ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใชในแตละแบบ งบประมาณท่ีตองการใชการประเมิน
ความคุมคา การจัดลําดับความสําคัญ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

7.3-1-1 แผนปฏิบิตราชการ 4 ป ( 2555 - 2558 ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (เลมสีชมพู)
7.3-2-1 ฐานขอมูลวิจัย https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx

ฐานขอมูลงานประกันคุณภาพ http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html
ระบบภาระงานอาจารย http://ku-work.ku.ac.th/
ระบบฐานขอมูลพัฒนาวิชาการ
http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php
ระบบการลงทะเบียน https://webregis.ku.ac.th/
ระบบลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ
ระบบความพึงพอใจนิสิตตอ มก.

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
สารสนเทศนิสิต https://std.regis.ku.ac.th/
KU webmail https://webmail.ku.ac.th/roundcube/
Transcript กิจกรรมนิสติ http://nisit.kasetsart.org/
โปรแกรมระบบสารบรรณ AMS e-Office
(http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login)
ระบบฐานขอมูลงานวิจัยของคณะ
(http://www.flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html)

7.3-2-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
7.3-5-1 ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพ http://www.cheqa3.ku.ac.th/

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
  2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของคณะ ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

คณะเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
  6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

ผลการดําเนินงาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมีคณบดีเปนประธานกรรมการ รองคณบดีฝายวางแผนเปนรองประธาน
กรรมการ รองคณบดีฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายประกันคุณภาพ ฝายกิจการนิสิต และหัวหนาสายวิชา เปน
กรรมการ หัวหนาสํานักงานเลขานุการเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาท่ีดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายใน
คณะใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.4-1-1) และมี
การแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมีรองคณบดีฝายวางแผน เปนประธานกรรมการ ทําหนาท่ี
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง และรายงานผลตอคณบดี (7.4-1-2)

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตามบริบทของ
คณะ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยง ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง โดยมอบหมายใหผูเก่ียวของพืจารณาดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
ตาม Shopping Risks ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการเรียน
การสอน ดานบริการวิชาการ ดานบริหารงานวิจัย ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ ดานพัฒนาระบบสารสนเทศ
(7.4-2-1)

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ
2

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ท้ัง 5 ดาน ไดแก
ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานบริหารงานวิจัย ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ ดานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และจัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ซึ่งหลังจากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบ พบวา คณะฯ มีความเสี่ยงสูง 3 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดานบริหารงานวิจัย และ
ดานการเงิน (7.4-3-1)

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงท้ัง 3 ดาน

(7.4-4-1) และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว (7.4-4-2)
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5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2555 วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 (7.4-5-1) และนําสง
รายงานใหมหาวิทยาลัยฯ ปละ 1 ครั้ง (7.4-5-2)

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการนํามติของคณะกรรมการบริหารคณะในการประชุม ครั้งท่ี
8/2555 มาเปนแนวทางในการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง (7.4-6-1) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (7.4-6-2)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.4 5 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 4.00 4.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.4 5 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 4.00 4.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

7.4-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

7.4-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ครั้งท่ี 1/2555
7.4-3-1 หลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (KU-ERM 6)
7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยง (KU-ERM 8)

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
7.4-4-2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2555
7.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 8/2555
7.4-5-2 บันทึกขอความสงรายงานใหมหาวิทยาลัยฯ
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งท่ี 8/2555
7.4-6-2 แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบงช้ีท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาคะแนน 3.60
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2553 2554 2555
1 คะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ี

แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
3.57 3.40 3.40*

หมายเหตุ * เนื่องจาก ปการศึกษา 2555 ยังไมไดรับผลการประเมินจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย จึงใชผลการประเมิน ในปการศึกษา 2554

เกณฑการประเมิน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

13 3.57 3.40 3.40 3.57 3.40 3.40 3.60 ไมบรรลุ 3.60

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

13 3.57 3.40 3.40 3.57 3.40 3.40 3.60 ไมบรรลุ 3.60

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

13-1-1 บันทึกขอความผลประเมินตัวบงชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร (คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก)
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและ

งบประมาณ ดังนี้
คณะมีนโยบายดานการเงินและงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของของคณะฯและ

มหาวิทยาลัยใหครบทุกดาน  ตามแผนกลยุทธของคณะท่ีกําหนดไวแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังงบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายไดและแหลงทุนอ่ืนๆ ท่ีคณะไดรับ

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้
พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับพอใช รายละเอียดดังตารางท่ี 2.9
ตารางท่ี 2.9 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 3.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ
ขอ 7 7 6 4 4.00 3.00

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ

บุคลากร
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยาง

นอยปละ 2 ครั้ง
  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของคณะอยางตอเนื่อง
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหต:ุ แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะ

ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ
ของคณะ คณะควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละกลยุทธและ
ประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ี
คณะใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการ
ใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือคณะจะตองมีการระดมทุน
ดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของคณะ

ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
คณะ ซึ่งไดมีการประเมินความตองการของแตละหนวยงาน รวมท้ังแหลงท่ีมาของรายได  ท่ีไดรับจากงบประมาณ
แผนดิน เงินรายไดจาการบริหารงานของคณะฯ ซึ่งเงินรายไดของคณะฯ แยกประเภทรายรับตามท่ีกําหนดในระเบียบ
เงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ. 2545 ไดแกเงินรายไดจากการศึกษาซึ่งเปนรายไดหลัก
เงินรายไดจากการบริหารงาน เงินรายไดจากเงินอุดหนุนวิจัย และเงินรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ  โดยแหลง
เงินรายรับจากงบแผนดินและเงินรายไดของคณะฯ ไดมีการจัดสรรจําแนกตามแผนงาน/โครงการของหนวยงานละ
หนวยงาน (8.1-1-1, 8.1-1-2)

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดทําประมาณการรายรับ – รายจายจากเงินรายได และคําขอ
เงินงบประมาณแผนดิน ประจําป ตามนโยบายของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งมีแหลงเงินงบประมาณ
รายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาเปนหลัก และมีหลักเกณฑการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2555เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555 (8.1-2-1) การจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนดิน เฉพาะงบดําเนินการ เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ

การจัดทําแผนคําของบประมาณเงินรายไดประจําป 2555 มีการจัดสรรงบประมาณรายรับตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย โดย
หนวยงานยอยภายในคณะฯ ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายตามประมาณการรายรับในสัดสวนรอยละ
85 สะสมรอยละ 15 โดยทุกหนวยงานมีการวางแผนการใชเงินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได คําขอ
งบประมาณเงินรายได ประจําปผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (8.1-2-2) มีการแจงแผน
งบประมาณใหแตละหนวยงานภายในรับทราบ โดยมีสํานักงานเลขานุการ เปนหนวยปฏิบัติ เพ่ือประสานงาน
ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงานการบริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ของ
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มหาวิทยาลัยฯ และกระทรวงการคลังอยางเครงครัด มีการเรงรัดการเบิกจายเงิน ท้ังเงินงบประมาณแผนดินและเงิน
รายไดใหทันภายในปงบประมาณ และใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดทําคําของบประมาณประจําปของคณะฯ ใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการของคณะฯ และภารกิจของหนวยงานเพ่ือใหครบถวนตาม 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ท้ังเงิน
งบประมาณแผนดิน (8.1-3-1) และเงินรายไดประจําป (8.1-3-2) โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นจึงมีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละ
ภารกิจ และการพัฒนาหนวยงาน และบุคลากร นอกจากนี้กรณีท่ีมีภารกิจ หรือแผนปฏิบัติการท่ีปรับเปลี่ยนใน
ระหวางปตามนโยบายของหนวยงานภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนแผนการใชเงินรายไดเพ่ือให
สอดคลองกับแผนตามภารกิจและการพัฒนาหนวยงาน และบุคลากรไดตลอดป

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปละ 2
ครั้ง

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยงานคลังและพัสดุ มีการจัดเก็บทางการเงินของคณะฯ โดยใช
ระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดแก ระบบใบเสร็จรับเงิน ระบบเงินทดรองจาย ระบบ BG
ระบบ GFMIS ระบบ GL และมีการจัดทํารายงานสถานภาพทางการเงินเพ่ือรายงานใหคณะกรรมการประจําคณะฯ
เปนรายเดือน (8.1-4-1) มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายปใหวิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัย
ทราบตามกําหนดเวลา ประกอบดวย รายรับ รายจาย และงบดุล ในสวนของโครงการภาคพิเศษ มีการรายงานงบ
การเงิน ประจําทุกป ตามกําหนดโดยผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบภายนอก

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการรายงานสถานะทางการเงินของคณะตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เปนประจําทุกเดือน แตยังไมมีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินท่ีชัดเจน (8.1-5-1)

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1640/2552 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก  (8.1-6-1) ซึ่งเปนไปตามนโยบายการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยคณะ
กรรมการฯ มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองดานการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ซึ่งไดมี
การตรวจสอบเปนประจําทุกป แตในรอบปงบประมาณ 2555 มีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานดานการเงิน
บัญชีและพัสดุ จากระบบบัญชี 3 มิติ เปนระบบบริหารทรัพยากรองคการสูการปฏิบัติ(Enterprise Resources
Planning: ERP) เขามาใชงานดานบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัย จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตรวจสอบภายในได
ในปนี้
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7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการจัดทํารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแตปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน
และแจงใหคณะฯ ตัดสินใจเลือกใชระบบเงินทดรองจาย หรือเงินสํารองจายรอยละ 10 สํานักงานเลขานุการ ใช
รายงานสถานภาพทางการเงิน ประเมินสภาพคลองของเงินทดรองจาย และเสนอผูบริหารเพ่ือการตัดสินใจเลือกใช
ระบบเงินสํารองจายรอยละ 10 แทน ระบบเงินทดรองจายเดิม เพ่ือใหมีสภาพคลองในการบริการจัดการทางการเงิน
จากขอมูลรายงานสถานภาพทางการเงิน ซึ่งรายงานเปนประจําเดือน ยังไมมีการนําขอมูลทางการเงินวิเคราะห หรือ
นําขอมูลทางการเงินเพ่ือไปใชในการวางแผนในการตัดสินใจในกรณีอ่ืน เนื่องจากขอมูลท่ีรายงานเปนการรายงาน
ยอนหลัง ท้ังนี้ในปงบประมาณตอไป มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงระบบฐานขอมูลการลงบัญชีโดยจะนําระบบ ERP มาใช
เพ่ือพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ ดังนั้นฐานขอมูลระบบ ERP ดังกลาว ถาประสบผลสําเร็จ ผูบริหารระดับสูง
จะสามารถใชในการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึน

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

8.1 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4.00 4.00 4.00 7 ขอ ไมบรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

8.1 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4.00 4.00 4.00 7 ขอ ไมบรรลุ 7 ขอ
หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 ไมพบแผนกลยุทธทางการเงินระยะยาว

เกณฑมาตรฐานขอท่ี 6 ไมมีการตรวจสอบความถูกตองทางการเงิน ในปงบประมาณ 2555

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

8.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2555
8.1-1-2 เอกสารงบประมาณเงินรายได เอกสารงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2555
8.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555
8.1-2-3 เอกสารเงินรายไดประจําป 2555 ท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ
8.1-3-1 คําของบประมาณแผนดินประจําป 2555
8.1-3-2 คําของบประมาณเงินรายไดประจําป 2555
8.1-4-1 รายงานการเงินประจําเดือน http://www.flas.ku.ac.th/newflas1/

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
8.1-5-1 รายงานสถานะทางการเงินของคณะตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

8.1-6-1 คําสั่ง มก.ท่ี 1640/2552 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน
สํานัก
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ดังนี้

คณะ ศิลปศาสตร และวิ ทยาศาสตร มี ร ะบบและกล ไกการประ กัน คุณภาพตามระบบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงเนนใหการปฏิบัติงานของทุกภาคสวนเปนไปตามวงจรคุณภาพ โดยเริ่มจาการวางแผน
ดําเนินงานตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ซึ่งมีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธานทําหนาท่ีบริหารงานประกันคุณภาพของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม
ตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.23 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2.10
ตารางท่ี 2.10 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือ
สัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.23 4.05
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ 8 8 8 7 4.00 4.00

15
(สมศ.)

ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกัด

คะแนน 3.80 4.20 4.46 4.11 4.46 4.11
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ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 8 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด

  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ

  3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

  6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9
องคประกอบคุณภาพ

  7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ

  8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมรวมกัน

  9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มุงเนนใหการปฏิบัติงานของทุกภาคสวนเปนไปตามวงจรคุณภาพ โดยมี

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (9.1-1-1) ซึ่งมีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปน
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ประธาน ทําหนาท่ีบริหารงานประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนไปตามระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร (9.1-1-2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และในระดับหนวยงานจะมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานเพ่ือดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงานดวย

ตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ ทุกหนวยงานภายในคณะตองรับการประเมินคุณภาพเปน
ประจําทุกป ตามรูปแบบและวิธีการท่ีคณะกําหนด ในปการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดให
มีการประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะ วันท่ี 7-10 พฤษภาคม 2556 มีหนวยงานท่ีรับการประเมิน จํานวน 12
หนวยงาน จําแนกเปนหนวยงานสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชาซึ่งมีภารกิจหลักในจัดการเรียนการสอนจํานวน 10
หนวยงาน และหนวยงานสนับสนุน จํานวน 2 หนวยงาน โดยหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในจัดการเรียนการการสอนจะ
รับการประเมินตามรูปแบบ 9 องคประกอบ และหนวยงานสนับสนุนจะรับการประเมินตามรูปแบบ 6 องคประกอบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จะพิจารณา
คัดเลือกองคประกอบและตัวบงชี้ท่ีเห็นวาเหมาะสมกับการประเมินคุณภาพระดับหนวยงานมาใชในการประเมิน ท้ังนี้
จะคัดเลือกตัวบงชี้จากการประเมินคุณภาพภายนอก (ตัวบงชี้ สมศ.) บางตัว มาใชในการประเมินดวย เพ่ือใหได
ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมของคณะ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยฝายประกันคุณภาพไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานแตละตัวบงชี้
ตลอดจนแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งเปนผูท่ีผานการอบรมเปนผูประเมินตามหลักสูตร
ของ สกอ. เปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรม โดยแบงเปน 3 กลุม กลุมท่ี 1 รับผิดชอบ องคประกอบ ท่ี 1, 7, 8 และ
9  กลุมท่ี 2 รับผิดชอบ องคประกอบ ท่ี 2, 3 และ 6  กลุมท่ี 3 รับผิดชอบ องคประกอบ ท่ี 4,  และ 5  ทําการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันตั้งแต เดือนตุลาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 เม่ือไดขอสรุปแลวจึงจัดทําเปนคูมือเพ่ือให
หนวยงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยแยกเปน 2 เลม คือ 1) คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในสําหรับสายวิชา คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร (9.1-1-3) 2) คูมือตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานสนับสนุนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร(9.1-1-4)

ในการประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะไดแตงตั้งคณะกรรม การ
ประเมินคุณภาพซึ่งเปนบุคลากรของคณะท่ีผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพของ สกอ.ทุกคน โดยแบง
คณะกรรมการออกเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 คณะกรรมการประเมินตามองคประกอบ ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพใน
องคประกอบ/ตัวบงชี้เดียวกันทุกหนวยงาน ซึ่งแบงเปน 3 กลุมยอย (กลุมยอยท่ี 1 ประเมินองคประกอบท่ี 1,7,8
และ 9 กลุมยอยท่ี 2 ประเมินองคประกอบท่ี 2 และ 6  กลุมยอยท่ี 3 ประเมินองคประกอบท่ี 4 และ5) กลุมท่ี 2
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหนวยงาน ทําหนาท่ีรวบรวมผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการกลุมท่ี 1 ท้ัง 3
กลุมยอยมาจัดทําเปนรายงานผลการประเมินคุณภาพหนวยงาน

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณบดี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรเปนผูกํากับดูแล และมอบหมายใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพทําหนาท่ี
บริหารงานประกันคุณภาพในภาพรวมของคณะ รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายตาง ๆ รับผิดชอบการดําเนินงานใน
องคประกอบท่ีเก่ียวของ ซึ่งกําหนดไวชัดเจนในคําสั่งแตงตั้งรองคณบดี (9.1-2-1)  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับตัวบงชี้ เพ่ือมุงพัฒนาผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเนนพันธกิจ
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ดานการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
(9.1-2-2) ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณเงินรายได จะตองระบุใหชัดเจนวาโครงการนั้น
ตอบสนองกลยุทธใดของคณะและตัวบงชี้ใดของการประเมินคุณภาพตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว (9.1-2-3)

นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการอบรมดานประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยและวิทยา
เขตจัด เชน โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายใน สําหรับคณะวิชา ปการศึกษา 2555 โครงการประชุมปรึกษาหารือวางแผนจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 และในสวนของคณะโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมีการจัดโครงการสัมมนาประกันคุณภาพ เม่ือวันท่ี 15-16 กันยายน
2555 เพ่ือระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานประกันคุณภาพ และ
แนวทางแกไข (9.1-2-4) ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหเกิดกิจกรรมตอเนื่องตามมา คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ เพ่ือทําความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑท่ีใชในการประเมินคุณภาพ
หนวยงาน วิธีการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ (9.1-2-5) และ
โครงการอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร เรื่อง “ทําอยางไรใหประกันคุณภาพเปนวิถีแหงการทํางาน”
เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 (9.1-2-6)

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม จํานวน 1 ตัว คือ ตัวบงชี้ท่ี 9.2 จํานวน

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑการประเมิน คะแนน 1, 2, 3, 4
และ 5 ตามจํานวนโครงการ/กิจกรรม 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวนประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล
ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีการควบคุมมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีครบถวน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรเปนฝายขับเคลื่อนใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามระบบและกลไก ประกอบดวย

1) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ โดยใหหนวยงานจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนของคณะ ติดตามใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน
และรวบรวมผลการดําเนินงานจัดทําเปน SAR เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ  ประมาณเดือนพฤษภาคม เปนประจํา
ทุกป โดยในปการศึกษา 2555 มีการประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะ เม่ือวันท่ี 7-10  พฤษภาคม 2556 (9.1-
4-1) คณะจะรวบรวมผลการดําเนินงานของหนวย งาน จัดทําเปน SAR ของคณะ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพจาก
มหาวิทยาลัยประมาณเดือนมิถุนายนเปนประจําทุกป และในปการศึกษา 2555 คณะรับการประเมินวันท่ี 26-28
มิถุนายน 2556

2) มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online โดยคณะมีการจัดทํา SAR เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 (9.1-4-2) และสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เม่ือวันท่ี 29
มิถุนายน 2555 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ วันท่ี 4-6 กรกฎาคม 2555 (9.1-4-3) และในปท่ีผานมา คณะไดจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนด (9.1-4-4)

3) มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยหลังจากท่ีคณะไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ จะนําขอมูลแจงตอ
ท่ีประชุมผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะ และมอบหมายใหผูบริหารท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามแบบฟอรม สปค.01 โดยฝายประกันคุณภาพจะทําหนาท่ีรวบรวมและจัดทําเปนแผนพัฒนาปรับปรุงของ
คณะเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ (9.1-4-5) และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตอไป (9.1-4-6)
และมีการติดตามใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน ปละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคม และ เมษายน 2556

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับ ปรุงการทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง และมีการติด ตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง เพ่ือรวบรวมและรายงานผลตามแบบ สปค. 02 แตยังไมสามารถดําเนินการใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ได โดยมีจํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธท้ังหมด
12 ตัว มีจํานวนตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมายจํานวน 9 ตัว คิดเปนรอยละ 81.82 และมีตัวบงชี้ท่ีมีพัฒนาการ จํานวน 8
ตัว คิดเปนรอยละ 72.73 (9.1-5-1)

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9องคประกอบ
คุณภาพ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ โดยสวนใหญเปนขอมูลจากสวนกลางของมหาวิทยาลัย เชน ขอมูลบุคลากร
ขอมูลนิสิต ขอมูลงานวิจัย ขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม ขอมูลการเงิน และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพ ครบทุกองคประกอบ (9.1-6-1) และในสวนของคณะเองไดมีความพยายามท่ีจะพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลของตนเองในสวนท่ียังไมมีขอมูลกลางท่ีชัดเจน เชน ศิษยเกา บุคลากรจําแนกตามหนวยงานภายใน เปนตน
(9.1-6-2) แตยังไมสมบูรณเทาท่ีควร ตองมีการพัฒนาใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดตาม
องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ ใชขอมูลจากเอกสารของคณะและ
มหาวิทยาลัย ไดแก แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2555-2558 เปนตน

องคประกอบท่ี 2 ดานการผลิตบัณฑิตใชขอมูลจากฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย เชน ระบบสารสนเทศ
นิสิต (https://sp-regis.ku.ac.th/index.php) ขอมูลดานหลักสูตรและรายวิชาจากกองบริการการศึกษา
(http://eduserv.ku.ac.th/index.php) เปนตน

องคประกอบท่ี 3 ดานการพัฒนานิสิต มีฐานขอมูลนิสิตของคณะ (http://oos.flas.kps.ku.ac.th/flas-
edu/) ซึ่งจะดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลใหสามารถใชงานได ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2556
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องคประกอบท่ี 4 ดานการวิจัย มีฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย เชน ระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (http://flas.kps.ku.ac.th/rpttc/research/home.html) ระบบสืบคนขอมูลงานวิจัย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/) เปนตน

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม ใชฐานขอมูลพัฒนาวิชาการของสํานักบริการวิชาการ
(http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php) เปนตน

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประชาสัมพันธและเผยแพรภาพโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังในสวนของกิจกรรมพัฒนานิสิต และภาพรวมของคณะ ในปฏิทิน
ศวท.กพส.ผานระบบ AMS e-office เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรในคณะไดรับทราบ และบนเว็บไซตคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เพ่ือใหบุคลากรและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/

องคประกอบท่ี 7 ดานการบริหารจัดการ ใชระบบสารสนเทศ ไดแก ขอมูลการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน (http://ia.psd.ku.ac.th/RSK/rsk_v2/rpt_pdf/ERM1.pdf) ระบบบริหารทรัพยากร
องคการ (ERP) ของมหาวิทยาลัย ระบบ AMS e-office และระบบฐานขอมูลบุคลากรของคณะ เปนตน

องคประกอบท่ี 8 ดานการเงินและงบประมาณ ใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไดแก ระบบบัญชี
สามมิติ และระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) เปนตน

องคประกอบท่ี 9 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใชคูมือตัวบงชี้เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับคณะวิชา ประจําป 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใชขอมูลจากเว็บไซตของสํานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร  ( http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html)  เว็ บ ไซตกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php)

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิตผูใชบัณฑิตและ
ผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ

ในการประเมินคุณภาพคณะ จะมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ และนอกมหาวิทยาลัย เปน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และมีการสัมภาษณบุคลากร นิสิต ศิษยเกา ตลอดจนผูใชบัณฑิต  เพ่ือเสนอความ
คิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และในการจัดการเรียนการ
สอน มีการใหนิสิตประเมินการสอนของอาจารยในระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหอาจารยนําขอมูล
มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีเรียน อาจารย
ผูสอน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร (9.1-7-1) นอกจากนี้หนวยงานท่ีใหบริการ
เชน งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ไดมีการ
สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอีกดวย (9.1-7-2)
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8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมรวมกัน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัย โดยการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (9.1-8-1) และวิทยาเขตกําแพงแสน (9.1-8-2) ระหวาง
คณะภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.1-8-3) ดังนี้

1) ระหวางมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมี
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน ไดแก ศรีปทุม เกริก ราชภัฏพระนคร ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หอการคาไทย เซนตจอหน และเกษมบัณฑิต ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2554 มีการ
จัดกิจกรรมรวมกัน คือ โครงการเสวนา เรื่อง ความสําเร็จของการบูรณาการพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เม่ือ
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-4)

2) ระหวางมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตรมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 และมี
การจัดกิจกรรมรวมกัน คือ การประชุมเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2556 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (9.1-8-5)

3) ระหวางคณะภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีความรวมมือกับ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันท่ี 24 สิงหาคม 2554 และไดมีบันทึกความรวมมือฉบับใหม เม่ือวันท่ี
12 กุมภาพันธ 2556 โดยมีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เขารวมดวย และมีการจัดกิจกรรมรวมกัน
คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รูทันงานประกันคุณภาพ 55” เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 ท่ีคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา (9.1-8-6)

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึนและเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการ
ประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้

1) โครงการสัมมนาประกันคุณภาพ เม่ือวันท่ี 15-16 กันยายน 2555 เพ่ือระดมสมองแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานประกันคุณภาพ และแนวทางแกไข

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ
ในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานแตละตัวบงชี้ ตลอดจนแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และ
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งเปน
ผูท่ีผานการอบรมเปนผูประเมินตามหลักสูตรของ สกอ. เปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรม โดยแบงเปน 3 กลุม กลุม
ท่ี 1 รับผิดชอบ องคประกอบ ท่ี 1, 7, 8 และ 9  กลุมท่ี 2 รับผิดชอบ องคประกอบ ท่ี 2, 3 และ 6  กลุมท่ี 3
รับผิดชอบ องคประกอบ ท่ี 4,  และ 5  ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันตั้งแต เดือนตุลาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556
เม่ือไดขอสรุปแลวจึงจัดทําเปนคูมือเพ่ือใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

3) การประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพซึ่งเปนบุคลากรของคณะท่ีผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพของ สกอ.ทุกคน โดยแบง
คณะกรรมการออกเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 คณะกรรมการประเมินตามองคประกอบ ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพใน
องคประกอบ/ตัวบงชี้เดียวกันทุกหนวยงาน ซึ่งแบงเปน 3 กลุมยอย (กลุมยอยท่ี 1 ประเมินองคประกอบท่ี 1,7,8
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และ 9 กลุมยอยท่ี 2 ประเมินองคประกอบท่ี 2 และ 6  กลุมยอยท่ี 3 ประเมินองคประกอบท่ี 4 และ 5) กลุมท่ี 2
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหนวยงาน ทําหนาท่ีรวบรวมผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการกลุมท่ี 1 ท้ัง 3
กลุมยอยมาจัดทําเปนรายงานผลการประเมินคุณภาพหนวยงาน เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความเสมอ
ภาคกับทุกหนวยงาน

4) ดําเนินการใหผูบริหารท่ีมีภาระหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับองคประกอบใด เขียนรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลในผลการดําเนินงานของตนเองและเห็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ  ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ไดมีการ
จัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2555
(9.1-9-1) เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9.1 7 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 4.00 4.00 4.00 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 4.00 4.00 8 ขอ ไมบรรลุ 8 ขอ
หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 9 แนวปฏิบัติท่ีนําเสนอ ไมนําไปสูความเปนเลิศ หรือประสบความสําเร็จ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 หรือ 8 ขอ
มีการดําเนินการ

9 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

9.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
9.1-1-2 แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
9.1-1-3 คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสายวิชาคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร
9.1-1-4 คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานสนับสนุนคณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร
9.1-2-1 คําสั่งแตงตั้งรองคณบดี
9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี

10/2555
9.1-2-3 แบบฟอรมโครงการเพ่ือของบประมาณเงินรายได
9.1-2-4 สรุปผลโครงการสัมมนาประกันคุณภาพ
9.1-2-5 สรุปสาระสําคัญ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ ประจําป 2556

9.1-2-6
สรุปผลโครงการอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร เรื่อง “ทําอยางไรใหประกัน
คุณภาพเปนวิถีแหงการทํางาน”

9.1-4-1 SAR หนวยงานภายใน และ SAR คณะ
9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 5/2555
9.1-4-3 บันทึกขอความสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2554
9.1-4-4 บันทึกขอความสงรายงานการประเมินคุณภาพใหสํานักประกันคุณภาพ
9.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 10/2555
9.1-4-6 บันทึกขอความสงแผนพัฒนาปรับปรุง จากการประเมินรอบท่ีผานมา
9.1-5-1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
9.1-6-1 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9.1-6-2 เว็บไซตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
9.1-7-1 รายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
9.1-7-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานตาง ๆ
9.1-8-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย
9.1-8-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายระหวางวิทยาเขตกําแพงแสน
9.1-8-3 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายระหวางคณะ
9.1-8-4 โครงการเสวนา เรื่อง ความสําเร็จของการบูรณาการพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
9.1-8-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ
9.1-8-6 กําหนดการรูทันงานประกันคุณภาพ 55
9.1-9-1 คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามองคประกอบ/คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน
9.1-9-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 12/2555
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ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

ตัวบงช้ีท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาคะแนน 3.80
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555

ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย
ตนสังกัด

3.69 4.39 4.11

เกณฑการประเมิน
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (คะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

15 3.69 4.39 4.46 3.69 4.39 4.46 3.80 บรรลุ 4.20

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

15 3.69 4.39 4.11 3.69 4.39 4.11 3.80 บรรลุ 4.20

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

15-1-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตรและวอทยาศาสตร ปการศึกษา 2555
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ตัวบงช้ีท่ี 9.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา
เปาหมาย รอยละ 80
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน

โครงการท่ีพัฒนาใหนิสิตมีสํานึกดี 12
โครงการท่ีพัฒนาใหนิสิตมีความมุงม่ัน 2
โครงการท่ีพัฒนาใหนิสิตมีความคิดสรางสรรค 8
โครงการท่ีพัฒนาใหนิสิตมีความสามัคคี 6

รวม 28
ผลการประเมินตนเอง

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตามเกณฑ เปาหมาย 2555 การประเมิน

เปาหมาย เปาหมาย 2556

9.2 รอยละ 100 5 คะแนน รอยละ 80 บรรลุ รอยละ 80

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตามเกณฑ เปาหมาย 2555 การประเมิน

เปาหมาย เปาหมาย 2556

9.2 รอยละ 100 5 คะแนน รอยละ 80 บรรลุ รอยละ 80

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

9.2-1 รายงานแผน - ผลการดําเนินงานดานกิจกรรมท่ีสอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
รอยละ 10 – 29 รอยละ 30 – 49 รอยละ 50 – 69 รอยละ 70 – 89 รอยละ 90 – 100
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน
การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก

มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร
จัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชื้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
24 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 13 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 37 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1
ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย
และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พบวา มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ มก. จํานวน
24 ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 37 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.08
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.90 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1
ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2)

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. สกอ. รวม สกอ.+

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

มก. สกอ. สมศ. รวม

1. ปรัชญา
ปณิธาน
วัตถุประสงค
และแผน
ดําเนินการ

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

2. การผลิต
บัณฑิต

3.39 3.39 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 3.57 3.86 5.00 3.57 3.86 4.27 4.27 3.57 4.04 4.27 4.27 3.57 4.04

3. กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00
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องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. สกอ. รวม สกอ.+

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

มก. สกอ. สมศ. รวม

4. การวิจยั 2.36 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.76 1.76 - 1.67 1.67 4.12 4.12 1.76 2.94 4.12 4.12 1.67 2.89
5. การ
บริการทาง
วิชาการแก
สังคม

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

6. การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

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

7. การ
บริหารและ
จัดการ

- - 4.50 4.50 4.50 3.00 3.00 3.00 - 3.40 3.40 - 3.40 3.40 4.50 4.50 3.40 4.28 3.00 3.00 3.40 3.08

8. การเงิน
และ
งบประมาณ

- - 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 3.00 3.00 - 3.00

9. ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.46 4.46 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.46 4.23 4.00 4.00 4.00 4.00

เฉลี่ย
ภาพรวม

3.13 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 5.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90

ระดับ
คุณภาพ พอใช พอใช ดีมาก ดี

มาก
ดี

มาก ดี ดี ดี ดี
มาก ดี ดี ดี

มาก พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ดี

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน สามารถ
สะทอนผลการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก.
เทากับ 4.27 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 3.57 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ
4.04

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ
4.12 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 1.67 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ 2.89

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
สกอ. และ มก. เทากับ 5.00 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 5.00 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน
ภาพรวม เทากับ 5.00

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของ สกอ. และ มก. เทากับ 4.00 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 4.00 ผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในภาพรวม เทากับ 4.00
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดาน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.08 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.90 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2
ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)

มาตรฐาน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. สกอ. รวม สกอ.+

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

มก. สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1
ดานคุณภาพ
บัณฑิต

- - - - - - - - 5.00 3.76 4.07 5.00 3.76 4.07 5.00 5.00 3.76 4.07 5.00 5.00 3.76 4.07

มาตรฐานที่ 2
ดานการ
บริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

3.13 0.00 4.71 4.69 4.71 4.53 4.50 4.53 - 4.26 4.26 - 4.07 4.07 4.41 4.38 4.26 4.37 4.26 4.23 4.07 4.22

มาตรฐานที่ 2
ก ดานธรร
มาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา

- - 4.43 4.43 4.43 4.14 4.14 4.14 - 3.40 3.40 - 3.40 3.40 4.43 4.43 3.40 4.30 4.14 4.14 3.40 4.05

มาตรฐานที่ 2
ข ดานพันธกิจ
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา

3.13 0.00 4.90 4.89 4.90 4.80 4.78 4.80 - 4.41 3.67 - 4.18 4.18 4.39 4.35 4.41 4.00 4.32 4.27 4.18 4.28

มาตรฐานที่ 3
ดานการสราง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู
และสังคมแหง
การเรียนรู

- - 5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 - 1.76 1.76 - 1.67 1.67 5.00 5.00 1.76 3.06 2.50 2.50 1.67 2.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.13 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 4.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90

ระดับคุณภาพ พอใช พอใช ดี
มาก

ดี
มาก

ดี
มาก ดี ดี ดี ดี

มาก ดี ดี ดี พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ดี

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 5.00 ผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 3.76 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ 4.07
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2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก.
เทากับ 4.26 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 4.07 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ
4.22

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 2.50 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 1.67 ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ 2.00

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดาน
การเงิน และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนน
เฉลี่ย 4.08 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.90
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3
ตารางท่ี 3.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4)

มุมมองดาน
การบริหาร

จัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. สกอ. รวม สกอ.+

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

มก. สกอ. สมศ. รวม

1. ดานนิสิต
และผูมีสวนได
สวนเสีย

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.55 3.76 5.00 4.26 4.38 5.00 5.00 4.26 4.71 5.00 5.00 4.26 4.71

2. ดาน
กระบวนการ
ภายใน

5.00 5.00 4.56 4.56 4.56 4.33 4.33 4.33 - 4.21 4.21 - 3.88 3.88 4.60 4.60 4.21 4.49 4.40 4.40 3.88 4.25

3. ดานการเงิน 2.36 2.36 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 3.18 3.18 - 3.18 2.68 2.68 - 2.68

4. ดาน
บุคลากรและ
การเรียนรูและ
นวัตกรรม

2.58 2.58 5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 - 2.07 2.07 - 2.00 2.00 3.79 3.79 2.07 2.93 2.54 2.54 2.00 2.27

เฉลี่ยภาพรวม 3.13 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 5.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90

ระดับคุณภาพ ดี พอใช ดีมาก ดี
มาก

ดี
มาก ดี ดี ดี ดี

มาก ดี ดี ดี
มาก พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ดี

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต
ละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 5.00
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 4.26 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ 4.71

2. ดานกระบวนการภายใน พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 4.40 ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 3.88 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ 4.25

3. ดานการเงิน พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 2.68
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4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก.
เทากับ 2.54 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 2.00 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ
2.27

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.08 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.90 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4

ตารางท่ี 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5)

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. สกอ. รวม สกอ.+

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

มก. สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและ
ความพรอมใน
การจัดการศึกษา

3.39 3.39 4.50 4.50 4.50 3.80 3.80 3.80 - 3.62 3.62 - 3.50 3.50 4.24 4.24 3.62 4.13 3.70 3.70 3.50 3.67

1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

2) ดานวิชาการ 2.58 2.58 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 - 2.99 2.99 - 2.99 2.99 3.83 3.83 2.99 3.69 3.83 3.83 2.99 3.69
3) ดานการเงิน - - 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 3.00 3.00 - 3.00
4) ดานการ

บริหารจัดการ
- - 4.50 4.50 4.50 3.50 3.50 3.50 - 3.93 3.93 - 0.00 0.00 4.50 4.50 3.93 4.36 3.50 3.50 3.75 3.56

2. มาตรฐานดาน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา

2.36 2.36 5.00 5.00 5.00 4.89 4.88 4.89 5.00 3.56 3.69 5.00 3.43 3.57 4.76 4.74 3.56 4.19 4.67 4.64 3.43 4.08

1) ดานการผลิต
บัณฑิต

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.82 3.26 5.00 3.76 4.07 5.00 5.00 3.76 4.54 5.00 5.00 3.76 4.54

2) ดานการวิจยั 2.36 2.36 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.76 1.76 - 1.67 1.67 4.12 4.12 1.76 2.94 4.12 4.12 1.67 2.89

3) ดานการ
ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

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

4) ดานการทาํนุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

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

เฉลี่ยภาพรวม 3.13 3.13 4.74 4.72 4.74 4.32 4.28 4.32 5.00 3.57 3.67 5.00 3.45 3.56 4.48 4.46 3.57 4.08 4.15 4.11 3.45 3.90

ระดับคุณภาพ พอใช พอใช ดีมาก ดี
มาก

ดี
มาก ดี ดี ดี ดี

มาก ดี ดี ดี
มาก พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี พอใช ดี
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ทุกดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย
- ดานกายภาพ พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 5.00
- ดานวิชาการ พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 3.83 ผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 2.99 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ 3.69
- ดานการเงิน พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 3.00
- ดานการบริหารจัดการ พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 3.50 ผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 3.75 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ 3.56
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
- ดานการผลิตบัณฑิต พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 5.00 ผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 3.76 ผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ในภาพรวม เทากับ 4.54
- ดานการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก. เทากับ 4.12 ผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 1.67 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ 2.89
- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก.

เทากับ 5.00 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 5.00 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ
5.00

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ มก.
เทากับ 4.00 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. เทากับ 4.00 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในภาพรวม เทากับ
4.00
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ
การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สามารถวิเคราะหจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง

มีการจัดโครงการแลกปลี่ยนเรียนรู เรื่องแผน ทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนมากข้ึน
จุดท่ีควรพัฒนา

-
ขอเสนอแนะ

ผูบริหารฝายตาง ๆ ควรจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะผลักดันใหผลการ
ดําเนินงานในภาระกิจท่ีตนเองรับผิดชอบสามารถบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ไดมากข้ึน

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง

มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา ทําใหมีจํานวนนิสิตสนใจมาเรียนจํานวนมาก

จุดท่ีควรพัฒนา
1. อาจารยมีภาระงานสอนมาก ทําใหไมมีเวลาทําผลงานท่ีจะเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยมีนอย จึงทําใหผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรมีจํานวนนอย เนื่องจากไมไดมีขอกําหนดใหนิสิตท่ีทําศึกษาคนควาอิสระแทน
วิทยานิพนธตองตีพิมพเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระ

3. อาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยผูสอน ยังมีความเขาใจ แนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้การประเมิน
คุณภาพในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ไมถูกตองตรงกัน จึงทําใหยากตอการบริหารจัดการ

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีระบบและกลไกท่ีเอ้ือใหอาจารยท่ีประสงคจะขอตําแหนงทางวิชาการไดมีโอกาสมากข้ึน เชน

ลดภาระงานสอนใหนอยลง เปนตน
2. ควรเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเลือกทําการศึกษาคนควาอิสระ

ตองตีพิมพเผยแพรผลงานเชนเดียวกับนิสิตท่ีทําวิทยานิพนธ
3. ควรสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ เกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต กับผูเก่ียวของทุก
ระดับ และกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน เพ่ือใหทุกหลักสูตร/รายวิชามีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 225

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง

1. ระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมทุกดาน และมีการนําผลประเมิน
คุณภาพการใหบริการมาพัฒนาใหตอบสนองความตองการของนิสิต

2. มีการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต และสงเสริมใหนิสิตสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพระหวางคณะและมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยมีกิจกรรมรวมกัน

3. มีระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม เชน  มีโครงการนิสิตพบ
อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีจัดปการศึกษาละ 2 ครั้ง  และโครงการนิสิตพบอาจารยในหลักสูตร ท่ีจัดปการศึกษาละ 1 ครั้ง

จุดท่ีควรพัฒนา
ควรมีการผลักดันใหเกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและประสบการณแกศิษยเกา

ขอเสนอแนะ
การพัฒนาความรู/กิจกรรมแกศิษยเกา  ควรประชาสัมพันธใหศิษยเกาเขารวมมากข้ึน และควรจัดใน

วันท่ีศิษยเกามารวมงานจํานวนมาก  เชน  ในงานคืนสูเหยาควรจัดชวงเวลาใหมีการอบรมใหความรูในหัวขอท่ี
นาสนใจแกศิษยเกาดวย

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
จุดแข็ง

1. มีหนวยงานและผูรับผิดชอบกํากับดูแลงานดานการวิจัยท่ีชัดเจน
2. มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสงเสริมการวิจัยแกบุคลากรและนิสิตเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง
3. อาจารยกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรจํานวนมาก

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ยังไมมีการติดตามและประเมินผลการสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
2. ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนมีจํานวนนอย

ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย ควรพัฒนาระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการสงเสริม

การวิจัยในดานตาง ๆ เพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ สามารถผลักดันให
มีผลการดําเนินงานดานการวิจัยสูงข้ึนได

2. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนใหมากข้ึน เชน มีแนวปฏิบัติ
มีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก เปนตน
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง

มีหนวยงานและผูรับผิดชอบกํากับดูแลงานดานการบริการวิชาการแกสังคม

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ไมมีระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการดําเนินงานบริการวิชาการในภาพรวมของคณะเทาท่ีควร ผลงาน

ท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปนโครงการ/กิจกรรมของสายวิชา
2. โครงการท่ีมีผลกระทบตอสังคมท่ีชัดเจนยังมีนอย

ขอเสนอแนะ
1. ควรดําเนินการใหทุกคนมีความเขาใจรวมกันวา การจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมตองมี

การบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย และตองมีโครงการท่ีมีผลกระทบตอสังคม/ชุมชน รวมท้ังมี
ระบบและกลไกท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดํานินงานรวมกัน เพ่ือจะไดผลการดําเนินงานท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการไดชัดเจนและไมเพ่ิมภาระแกสายวิชา

2. ควรมีกลุมท่ีรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการท่ีมีประโยชนหรือมีผลกระทบตอชุมชนท่ีชัดเจนและ
ตอเนื่อง

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง

มีโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายท้ังในสวนของนิสิตและบุคลากร ท้ังท่ี
สายวิชา/คณะจัดเองและรวมกับวิทยาเขต

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
ควรมีการสงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการเรียนการ

สอนท่ีชัดเจนใหมากข้ึน

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง

-
จุดท่ีควรพัฒนา

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของคณะ ยังมีขอมูลไมครบถวนสมบูรณ สวนใหญ
ใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

2. โครงสรางองคกรยังไมชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอเสนอแนะ

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉาะในสวนท่ีไมมีใน
ระบบของมหาวิทยาลัย

2. ควรมีการประชุมบุคลากร อภิปราย แสดงความคิดเห็น ใหไดขอสรุปท่ีชัดเจนรวมกัน
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง

1. คณะฯ มีแหลงเงินงบประมาณสนับสนุนจากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และแหลงเงินท่ีไดรับ
สนับสนุนจากโครงการภาคพิเศษ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเนื่องจากเปนหนวยงานท่ีดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปดานภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร

2. มีการแสวงหางบประมาณจากแหลงอ่ืน โดยจัดทําโครงการเงินกูจาก สอ.มก. เพ่ือพัฒนากายภาพ
เชน การปรับปรุงอาคาร การกอสรางอาคารการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และมีศักยภาพในการชําระหนี้คืนภายใน 15
ป

จุดท่ีควรพัฒนา
1. แผนกลยุทธทางการเงิน ยังไมมีการวิเคราะห โดยใชวิธีการ SWOT Analysis
2. ปจจัยเสี่ยงทางดานการเมือง สังคม และอ่ืน ๆ มีผลตอรายรับของหนวยงาน การจัดสรร

งบประมาณประจําป เชน การปรับคาจางพนักงาน แนวโนมการเกิดของประชากรลดลง การเขาสูประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ. 2558

3. การวิเคราะหตนทุนคาใชจายดานการเรียนการสอน ยังดําเนินการไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน
ขอเสนอแนะ

1. คณะฯ ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรทางการเงิน ท่ีมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ขอจํากัด ตามใชวิธีการ SWOT Analysis โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในระดับคณะฯ และหนวยงานยอย ควบคูกับ
แผนยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และจัดทําแผนดําเนินงานเปนรายปใหครอบคลุมอยางนอย 4 พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ

2. ควรพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหารบุคคล ดานอัตราบุคลากร การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเขาสูประชุมอาเซียน เพ่ือมิใหมีผลตอการเงิน
งบประมาณ

3. ควรวิเคราะหตนทุนคาใชจายในดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ และดาน
บริหารท่ัวไป

4. ควรจัดกลุมหนวยงานภายในท่ีเปนระบบชัดเจน เชน หนวยท่ีพ่ึงพาตนเองไดดี-ดีมาก หนวยท่ีพ่ึงพา
ตนเองไดพอใช และหนวยท่ีไมสามารถพ่ึงพาตนเองได และจัดกลุมหนวยท่ีมีลักษณะเปนศูนยตนทุน และหนวยท่ีเปน
ศูนยกําไร เพ่ือสามารถบริหารงบประมาณ

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง

มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

จุดท่ีควรพัฒนา
ผูบริหารและบุคลากรบางสวนยังไมเขาใจและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ ไมเขารวม

โครงการ/กิจกรรม และไมตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง
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ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารสูงสุดควรมีมาตรการทีทําใหผูบริหารและบุคลากรเห็นความสําคัญและมีความรับผิดชอบใน

การดําเนินงานประกันคุณภาพใหเปนงานประจําในสวนท่ีตนเก่ียวของ
2. ควรมีการกํากับดูแลใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบองคประกอบ/ตัวบงชี้ นําผลการประเมินคุณภาพมา

ปรับปรุงการทํางาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับภาควิชา และ

หนวยงานยอยตางๆ มีผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังนี้
หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
สายวิชา
วิทยาศาสตร

- - 1. ควรมีการดาํเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกพันธกิจ
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

สายวิชา
คณิตศาสตร

- - 1. ควรจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําท่ีมตีัวช้ีวัดและคา
เปาหมายใหชัดเจน สอดคลองกับพันธ
กิจท่ีกําหนดไว
2. ควรมีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป ใหครบทุกพันธกิจ
3. ควรมีการประเมินผลการดําเนินตาม
ตัวบงช้ีท่ีกําหนดไว เพ่ือวัดความสาํเร็จ
ของการดําเนิน
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป

สายวิชาศิลปศาสตร - - 1. ควรมีการดาํเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกพันธกิจ
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคมี

- - 1. ควรมีการดาํเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกพันธกิจ
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟสิกส

- หนวยงานยังไมมีความเขาใจใน
เรื่องของแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

1. ผูบริหารและบคุลากรของหนวยงาน
ควรทําความเขาใจ และดําเนินการ
จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิาร
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
ประจําปท่ีมตีัวบงช้ีและคาเปาหมาย
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา

- - 1. ควรมีการดาํเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกพันธกิจ
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร

- - ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร

มีกระบวนการพัฒนาแผนเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีครบถวน

- -

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร

- - ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา

- - 1. ควรมีการดาํเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกพันธกิจ
2. ควรมีการตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

สํานักงาน
เลขานุการ

- - ควรมีการดําเนินงานใหครบตามพันธกิจ
ท่ีกําหนดไวในแผน

ศูนยสงเสริมการ
วิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี

- - 1. ควรเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีให
ชัดเจนวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร
อยางไร
2. ควรมีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป ใหครบทุกพันธกิจของ
หนวยงาน

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
สายวิชา
วิทยาศาสตร

1 . มี อาจารย ท่ีคุณ วุ ฒิระดับ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก สู ง ก ว า เ ก ณ ฑ
มาตรฐาน
2. มีหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา
ท่ีเนนการวิจัยสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน

1. บางหลักสูตรยังไมมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา
2. ไมมีการนําผลการสํารวจความ
พึงพอใจนายจางมาปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม
3. การจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 หรือ
มค อ . 4 แ ล ะ ร าย ง าน ผ ลก า ร

1. ควรกํากับดูและใหทุกหลักสูตร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ตั ว บ ง ช้ี ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในภาคผนวก และ
แสดงหลักฐานตาม แนวทางหลักฐานใน
คูมือ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน
คุณภาพในสําหรับสายวิชา ประจําป
2556 (หนา 12)
2. ควรจัดทําผลการสํารวจความพึง
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
สายวิชา
วิทยาศาสตร

ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 หรือ มคอ.6 ยังมีไมครบทุก
รายวิชา โดยจํานวนรายวิชาตาม
หลักฐานไมตรงกับฐานขอมูลการ
ลงทะเบียน
4.  ยั ง ไมมี การจัดการเรียนรู ท่ี
พัฒนาจ ากกา ร วิ จั ยห รื อ จ าก
กระบวนการจัดการความรู เ พ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
5. จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการยังมีนอย

พอใจนายจางมาปรับปรุงการเรียน การ
สอนอยางเปนรูปธรรม
3. ควรจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 และ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ใหครบ
ทุกรายวิชา
4. ควรสนับสนุนใหมีการทําวิจัยในช้ัน
เรียนหรือ KM ดานการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
5. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย
ประจําเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

สายวิชา
คณิตศาสตร

1. หลักสูตรมีการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ได
ครบถวน
2. มีอาจารยท่ีมีคณุวุฒิระดับ
ปริญญาเอกสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน

อาจารยท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการมีจํานวนนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน

ควรมีมาตรการกระตุนและสงเสรมิ
อาจารยใหขอตําแหนงทางวิชาการให
มากข้ึน

สายวิชาศิลปศาสตร - 1. หลักสูตรไมมีการดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา
2. การจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 หรือ
มค อ . 4 แ ล ะ ร าย ง าน ผ ลก า ร
ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 หรือ มคอ.6 ยังมีไมถึงรอย
ละ 50 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในป
การศึกษา 2555
3. อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมีจํานวนนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน
4. ไมมีการนําผลการสํารวจความ
พึงพอใจนายจางมาปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม
5. ยังไมมีการจัดการเรียนรูท่ี
พัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจดัการความรู (KM)
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
6. ขาดการเก็บรวบรวมขอมลูผล
การประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรยีนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการ

1. หลักสูตรควรมีการดาํเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา
2. กําหนดกลไกในการกระตุนให
อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4
กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิน้สุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอน ใหครบทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา
3. สายวิชาควรมีแผนในการกระตุนและ
สงเสริมอาจารยใหขอตําแหนงทาง
วิชาการ
4. ควรนําผลการสาํรวจความพึงพอใจ
นายจางมาปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางเปนรูปธรรม
5. ควรสนับสนุนใหมีการทําวิจัยในช้ัน
เรียนหรือ KM ดานการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
6. ควรมีกลไกการเก็บรวบรวมขอมูลผล
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
สายวิชาศิลปศาสตร เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูใหครบทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษา

การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ี
มีตอคุณภาพการจดัการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหครบทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา
7. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรอยาง
นอยรอยละ 25

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคมี

อาจารยมีคณุวุฒิระดับปริญญา
เอกสูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ไมมีการนําผลการสํารวจความพึง
พอใจนายจางมาปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางเปนรูปธรรม

1. ควรนําผลการสาํรวจความพึงพอใจ
นายจางมาปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหชัดเจน
2. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนของรายวิชาท่ีเปดสอนในหลกัสูตร
อยางนอยรอยละ 25
3. ควรมีแผนการกระตุนและสงเสริมให
อาจารยขอตําแหนงทางวิชาการใหมาก
ข้ึน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟสิกส

- อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการมีผลการประเมินเปนศูนย

ควรกระตุนและสงเสริมอาจารยใหขอ
ตําแหนงทางวิชาการเปนการดวน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา

1. มีอาจารยท่ีคณุวุฒิระดับ
ปริญญาเอกทุกคน
2. อาจารยประจําทุกทานไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ

- 1. ควรกระตุนใหอาจารยขอตําแหนง
ทางวิชาการใหมากข้ึน
2. ตัวบงช้ีผลการดาํเนินงานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ี
หนวยงานตองประเมิน มีท้ังหมด
10 ตัวบงช้ี (ไมนับตัวบงช้ีท่ี 7 และ
12)
3. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิตตามมาตรฐานการเรยีนรูท่ีกําหนด
ใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร

อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการมีจํานวนสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน

1. ไมมีอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญา
เอก
2. ไมมีการนําผลการสํารวจความ
พึงพอใจของนายจางมาปรับปรุง
การเรยีนการสอนอยางเปน

1. ควรสงเสริมอาจารยใหเรียนปรญิญา
เอกมากข้ึน
2. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรอยาง
นอยรอยละ 25

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร

1. หลักสูตรมีการเตรียมความ
พรอมในการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ อยาง
ดีเยี่ยม
2. มีระบบการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบ SAR ไดอยางดีเยี่ยม

ขาดอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตามเกณฑมาตรฐาน

ควรมีแผนกระตุนใหอาจารยขอ
ตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร

- - 1. ควรมีกลไกในการกระตุนใหอาจารย
ผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 หรือ
มคอ.4 กอนการเปดสอนในแตละภาค
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอน ใหครบทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา
2. ควรระบุแนวทางการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู  ตามผลการ
ประเมินรายวิชา ไวใน มคอ.5 ของภาค
การศึกษาน้ัน หรือใน มคอ.3 ในภาค
การศึกษา/ปการศึกษาถัดไป
3. ควรจัดทํา มคอ.7 เปนประจําทุกป
หลังจากสิ้นปการศึกษากอนรับการ
ประเมินคุณภาพ
4. ควรสนับสนุนใหมีการทําวิจัยในช้ัน
เรียนหรือ KM ดานการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน
5. ควรสงเสริมใหอาจารยเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
6. ควรนําผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของนายจางมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางเปนรูปธรรม

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา

- 1. ระบบการจัดเรียงเอกสารไม
เปนไปตามรูปแบบท่ีคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนด
2. ควรแนบเอกสารหลักฐานให
ตรงตามคําอธิบายในเลม SAR
3. ควรมีการสนับสนุนให นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เข า ร ว ม กิ จก รรมการประ ชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อยางเปนรูปธรรม
4. การจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.3 หรือ
มค อ . 4  แ ล ะ ร าย ง าน ผ ลก า ร
ดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.5 หรือ มคอ.6 ยังมีไมครบทุก
รายวิชาโดยเฉพาะในรายวิชา

1. ควรจัดทําเอกสาร มคอ.3 , มคอ.5
ใหครบทุกรายวิชา
2. กํ าหนดกลไกในการกระตุน ให
อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบมคอ.3 หรือ มคอ.4
ก อ น ก า ร เ ป ด ส อ น ใ น แ ต ล ะ ภ า ค
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอน ใหครบทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา

ระดับบัณฑิตศึกษา
5. ทุกหลักสูตรควรมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
สายวิชา
วิทยาศาสตร

มีการตีพิมพผลงานวิจยัท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติจํานวน
มาก

สัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอ
จํานวนบุคลากรต่ํากวาเปาหมาย
และลดลงจากปท่ีผานมามาก (จาก
108,409 บาท/คน เปน 62,920
บาท/คน )

1. สายวิชาควรมีการสงเสรมิและ
กระตุนใหบุคลากรขอทุนวิจัย
2. ควรจัดตั้งกลุมวิจัยหรือความรวมมือ
กับกลุมวิจัยจากภายนอก

สายวิชา
คณิตศาสตร

มีผลงานวิจยัตีพิมพเผยแพร
จํานวนมาก

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัตอ
จํานวนอาจารยต่ํากวาเกณฑมาก

1. ควรมีการสงเสริมและกระตุนให
อาจารยขอทุนวิจัย
2. ควรจัดตั้งกลุมวิจัยหรือมีความ
รวมมือกับกลุมวิจัยจากภายนอก

สายวิชาศิลปศาสตร - 1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ลดลงจากปกอนมาก จึงทําให
สัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัยตอ
จํานวนอาจารยประจําต่ํากวา
เปาหมาย
2. จํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคยังมีอยูนอยมากเมื่อ
เทียบกับจํานวนอาจารยประจํา

1. ควรมีการสงเสริมและกระตุนให
บุคลากรขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
2. ควรจัดตั้งกลุมวิจัยหรือสรางความ
รวมมือกับกลุมวิจัยจากภายนอก

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคมี

บุคลากรมีศักยภาพในการขอทุน
วิจัยท้ังภายในและภายนอก

เงินทุนวิจัยลดลงจากปกอนมาก
จึงทําใหสัดสวนเงินสนับสนุนการ
วิจัยตอจํานวนบุคลากรต่าํกวา

ควรจัดตั้งกลุมวิจัยหรือความรวมมือกับ
กลุมวิจัยจากภายนอก

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟสิกส

- สัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอ
จํานวนอาจารยต่ํากวาเปาหมาย

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ขอทุนวิจัยเพ่ิมข้ึน
2. ควรจัดตั้งกลุมวิจัยและแสวงหา
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา

คณาจารยมีศักยภาพในการทํา
วิจัยสูง

- ควรกระตุนใหคณาจารยขอทุนทําวิจัย
ใหมากข้ึน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร

- ไมมโีครงการวิจยัท่ีไดรับทุน 1. ควรมีการสงเสริมและกระตุนให
คณาจารยขอทุนสนับสนุนงานวิจยัเปน
ประจําทุกป
2. ควรตั้งกลุมวิจัยหรือสรางความ
รวมมือกับกลุมวิจัยจากภายนอก
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร

บุคลากรมีศักยภาพในการขอทุน
วิจัยท้ังภายในและภายนอก

1. สัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอ
จํานวนบุคลากรต่ํากวาเปาหมาย
2. เงินทุนวิจัยลดลงจากปกอนมาก

ควรจัดตั้งกลุมวิจัยหรือความรวมมือกับ
กลุมวิจัยจากภายนอก

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร

1. บุคลากรมีศักยภาพในการขอ
ทุนวิจัยภายนอก
2. สัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ตอจํานวนบุคลากรเปนไปตาม
เปาหมาย

- ควรจัดตั้งกลุมวิจัยหรือความรวมมือกับ
กลุมวิจัยจากภายนอก

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา

- สัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอ
จํานวนบุคลากรต่ํากวาเปาหมาย

ควรมีการสงเสริมและกระตุนให
บุคลากรขอทุนวิจัย

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
สายวิชา
วิทยาศาสตร
สายวิชา
วิทยาศาสตร

- 1. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานไม
เปนระบบ ทําใหยากตอการ
ตรวจสอบ
2. ไมมีการนําผลการประเมิน
โครงการมาใชเพ่ือการวางแผนใน
การจัดโครงการในครั้งตอไป

1. ควรมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานให
เปนระบบ เพ่ืองายตอการตรวจสอบ
และรายงานการประเมินตนเองให
ครบถวนตามท่ีมีผลการดําเนินงาน
2. ควรมีการนําผลการประเมินโครงการ
มาใชเพ่ือการวางแผนในการจดั
โครงการในครั้งตอไป

สายวิชา
คณิตศาสตร

มีความรวมมือของคณาจารยใน
สายวิชาในการใหบริการวิชาการ

1. กิจกรรมการบริการวิชาการมี
ผูรับบริการในวงแคบ (มีเพียง
นักเรียน วมว.)
2. ขาดตัวบงช้ีในการวัดผลสําเร็จ
ในการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรยีนการสอนท่ีชัดเจน
3. ขาดการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการวิจัย

1. ควรขยายการสํารวจความตองการ
ของชุมชน หรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือ หนวยงานวิชาชีพ ใหกวางไปสู
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือมา
เปนทิศทาง และกําหนดแผนการบริการ
วิชาการในอนาคต
2. ควรจัดโครงการบริการวิชาการแก
สังคมท่ีมีการบรูณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยให
ชัดเจน
3. ควรกําหนดตัวบงช้ีในการประเมิน
ความสําเร็จของการบรูณาการ
4. ผลการดําเนินงานของตัวบงช้ี สมศ.9
ควรเปนโครงการบริการวิชาการท่ี
ใหบริการแกชุมชน หรือ
องคกรภายนอก และเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนหรือองคกร
ภายนอกน้ันดวย

สายวิชาศิลปศาสตร 1. คณาจารยมีศักยภาพในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม
2. มีระบบ กลไก และ
กระบวนการการบริการวิชาการ

- -



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 235

หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
แกสังคมซึ่งนําไปสูความสําเร็จใน
การดําเนินกิจกรรมการบริการ
วิชาการแกสังคมท่ีผานมา โดย
สามารถสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนได

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคมี

1. มีการตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ และ มีแผนงาน
ชัดเจน
2. มีการใหนิสิตในรายวิชาท่ีมี
การบูรณาการมีสวนรวมในงาน
บริการวิชาการอยางเปนระบบ

ขาดการนําผลประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย

ควรมีการนําผลประเมินไปปรับปรงุ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟสิกส

- 1. ไมมีการบรูณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัย
2. ไมมีตัวบงช้ีในการประเมิน
ความสําเร็จของการบรูณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนท่ี
ชัดเจน

1. ควรมีโครงการบริการวิชาการให
หลากหลายกวาน้ี และควรมีการนํา
ความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอนนิสติ
เพ่ือใหนิสิตไดประโยชนดวย
2. ควรมีการประเมินความสําเรจ็ของ
การบูรณาการการบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
โดยกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จ
ใหชัดเจน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา

- 1. ไมมีการสํารวจความตองการ
ของชุมชน หรือ ภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือ หนวยงานวิชาชีพ
2. ไมมีแผนการบริการวิชาการ

1. ควรสํารวจความตองการของชุมชน
หรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ เพ่ือนําขอมูลมาใช
ประกอบการจดัทําแผนบริการวิชาการ
ของหนวยงาน
2. ควรดําเนินงานตามวงจร PDCA
กลาวคือ มีการจดัทําแผน ปฏิบัตติาม
แผน ประเมินผล และนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรม หรือปรับปรุงแผนงานบรกิาร
วิชาการในปตอไป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร

1. มีความรวมมือดานบริการ
วิชาการแกสังคมกับหนวยงาน
ภายนอก
2. คณาจารยในสายวิชามี
ศักยภาพในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม

- 1. ควรมีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือหนวยงานวิชาชีพในดานการ
บริการวิชาการแกสังคม
2. ควรมีการจดัทําแผนการบริการ
วิชาการแกสังคมของหนวยงานเอง
3. ควรมีการประเมินความสําเรจ็ของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร

1. คณาจารยมีศักยภาพในการ
ใหบริการแกสังคม
2. มีแผนงานบริการวิชาการ
วิชาการแกสังคม

ไ ม พบ หลั ก ฐ า นก า ร ปร ะ เ มิ น
ความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

ควรมีการประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร

- - 1. ควรมีการบรูณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนท่ีตอเน่ือง
และนําเอาผลการประเมิน
การบูรณาการมาใชในการปรับปรงุในป
ตอไป
2. ควรมีการบรูณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัย

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา

- ขาดแผนในการใหบริการวิชาการ
เปนของตนเอง

ควรจัดทําแผนในการใหบริการวิชาการ
เปนของตนเอง

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สายวิชา
วิทยาศาสตร

ไมประเมินสายวิชา
คณิตศาสตร
สายวิชาศิลปศาสตร
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคมี

- - ควรมีการนําผลการประเมินผล
ความสําเร็จไปปรับปรุงการบรูณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอน
และกิจกรรมนิสิต

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟสิกส

- ไมมีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของหนวยงานเอง

ถาหนวยงานเลือกรับการประเมินตัว
บงช้ี 6.1 ควรมีโครงการ/กิจกรรมของ
หนวยงานเองบาง และพยายามใหมีผล
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานให
มากข้ึน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา

ไมประเมิน
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร

- - 1. ควรมีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
2. ควรมีหลักฐานการเผยแพรกิจกรรม
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
หรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน
3. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา

- - ควรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
สายวิชา
วิทยาศาสตร

มีการบรหิารงาน โดยแบงเปน
กรรมการฝายตางๆ ท่ีรับผิดชอบ
ในแตละดาน

มีความเสี่ยงเก่ียวกับความนิยมของ
ผูเรยีนและคุณภาพผูเรียน ทําใหมี
ตนทุนในการบริหารจัดการสูง

ควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก
เพ่ือเผยแพรขาวสารไปสูกลุมเปาหมาย
ท้ังภายในและภายนอก

สายวิชา
คณิตศาสตร

- - ผูบริหารควรทําความเขาใจในตัวบงช้ี
และเกณฑมาตรฐานขององคประกอบท่ี
7 และพยายามบริหารจัดการใหมผีล
การดําเนินงานตามเกณฑ

สายวิชาศิลปศาสตร - - 1. ควรใหบุคลากรในหนวยงานมีสวน
รวมในการบรหิารจดัการ โดยตั้งเปน
คณะกรรมการฝายตางๆ
2. ควรมีการจดัการความรูในหนวยงาน
เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน
3. ควรดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพใหครบวงจร PDCA

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคมี

1. มีการบริหารงาน โดยแบงเปน
กรรมการฝายตางๆ ท่ีรับผิดชอบ
ในแตละดาน
2. มีการบริหารจัดการท่ี
กอใหเกิดความรวมมือในสาย
วิชา

- 1. ควรดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ ใหครบวงจร
PDCA
2. ตัวบงช้ีท่ีเปนเกณฑมาตรฐาน ควร
อธิบายใหชัดเจนวา ใครทําอะไร ท่ีไหน
เมื่อไหร อยางไร

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟสิกส

มีการบรหิารงาน โดยแบงเปน
กรรมการฝายตางๆ ท่ีรับผิดชอบ
ในแตละดาน

- 1. ควรดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ ใหครบวงจร
PDCA
2. ควรมีการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ี
สงเสริมใหเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู
และการพัฒนาบคุลากร ดานการเรียน
การสอน การวิจยั และการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา

มีความตั้งใจและพยายาม
ดําเนินงานบริหารจัดการสูง

- ควรดําเนินงานตามระบบใหครบวงจร
PDCA

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร

- - 1. ควรดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพใหครบวงจร PDCA
2. ควรมีการจดัการความรูในหนวยงาน
เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของ
หนวยงาน นอกเหนือจากการรวม
กิจกรรมการจัดการความรูของคณะ

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร

มีการพัฒนาหนวยงานไปสู
หนวยงานเรียนรูท่ีชัดเจน

- 1 . ควรมีก ารประ เมินตน เองของ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน วา
ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับ/
คําสั่ง ครบถวนหรือไม
2. ควรมีการดาํเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร

- - 1. ควรมีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน
2. ควรมีการจดัการความรู ใน
หนวยงานใหชัดเจน เพ่ือการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา

- บุคลากรมีประสบการณในการ
ทํางานนอย จึงขาดความชัดเจนใน
การบริหารจัดการ และการพัฒนา
หนวยงานไปสูหนวยงานเรียนรู

ควรทําความเขาใจตัวบงช้ีและเกณฑ
มาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
พยายามดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ
รวมท้ัง มี PDCA ในการดําเนินงาน

สํานักงาน
เลขานุการ

มีแผนการพัฒนาบคุลากรท่ี
ชัดเจน

1. ไมมีการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรตามท่ีกําหนด
2. บุคลากรบางตําแหนงไมไดรับ
การพัฒนาใหสอดคลองกับทักษะ
วิชาชีพและตําแหนงท่ี

1. ควรดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรท่ีกําหนดไว
2. ควรสนับสนุนใหบุคคลากรทุก
ตําแหนงไดรับการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับทักษะวิชาชีพและตําแหนงท่ี
ปฏิบัติงานจริง
3. ผูตอบแบบสอบถามการประเมนิ
หัวหนาของหนวยงานควรใหครอบคลุม
ถึงคณะกรรมการประจาํคณะ และ
ผูบริหารคณะ (รองคณบดี ผูชวยคณบดี
และหัวหนาภาควิชา)

ศูนยสงเสริมการ
วิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี

- - ควรบริหารจัดการหนวยงานตามวงจร
PDCA เพ่ือใหการปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
สายวิชา
วิทยาศาสตร

- 1. ไมมีแผนกลยุทธทางการเงิน
2. ไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการ
จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
และหลักเกณฑการจดัสรร

1. ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
2. ควรจัดทําแผนการจัดหารายได และ
มีการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณของหนวยงาน เพ่ือ
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
งบประมาณของ
3. ไมมีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางเปนระบบ
4. ไมมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน

ประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
3. ควรมีการจดัทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ
4. ควรมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน เพ่ือใชในการวางแผนการใช
งบประมาณในไปตอไป

สายวิชา
คณิตศาสตร

- 1. ไมมีหลักเกณฑการจดัสรร
งบประมาณของหนวยงาน
2. ไมมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน

1. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
2. ควรมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน เพ่ือใชในการวางแผนการใช
งบประมาณในปตอไป

สายวิชาศิลปศาสตร - 1. ไมมีหลักเกณฑการจดัสรร
งบประมาณของหนวยงาน
2. ไมมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน

1. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
2. ควรมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงานเพ่ือใชในการวางแผนการใช
งบประมาณในปตอไป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคมี

- 1. ไมมีหลักเกณฑการจดัสรร
งบประมาณของหนวยงาน
2. ไมมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน

1. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการใช
2. ควรมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน เพ่ือใชในการวางแผนการใช
งบประมาณในไปตอไป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟสิกส

- 1. ไมมีหลักเกณฑการจดัสรร
งบประมาณของหนวยงาน
2. ไมมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน

1. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
2. ควรมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน เพ่ือใชในการวางแผนการใช
งบประมาณในไปตอไป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา

มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ี
ชัดเจน

- ควรมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงานวาเปนไปตามแผนปฏิบตัิการ
ประจําป และตามกําหนดเวลาของ
แผนการใชเงินของคณะและ
มหาวิทยาลยัหรือไม เพ่ือนําขอมูลมาใช
ในการบริหารจัดการในปตอไป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร

- 1. ไมมีหลักเกณฑการจดัสรร
งบประมาณของหนวยงาน
2. ไมมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน

1. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
2. ควรมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงานเพ่ือใชในการวางแผนการใช
งบประมาณในปตอไป



240 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555

หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร

มีกระบวนในการบริหารจัดการ
ดานการเงินท่ีครบถวน

- -

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร

- - 1. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
2. ควรมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน เพ่ือใชในการวางแผนการใช
งบประมาณในปตอไป

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา

- 1. ไมมีหลักเกณฑการจดัสรร
งบประมาณของหนวยงาน
2. ไมมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน

1. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
2. ควรมีการวิเคราะหคาใชจายของ
หนวยงาน เพ่ือใชในการวางแผนการใช
งบประมาณในปตอไป

สํานักงาน
เลขานุการ

- - ควรจัดการทํารายงานการเงินอยางเปน
ระบบและเปนปจจุบัน เพ่ือใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานแกผูบริหารในการ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะและหนวยงานได

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สายวิชา
วิทยาศาสตร

- - ควรดําเนินงานแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข อ เ สนอแนะของคณะกร รมกา ร
ประเมินคุณภาพใหมากข้ึน

สายวิชา
คณิตศาสตร

มีการดําเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการประเมินคณุภาพ
คอนขาง
ครบถวน

- 1. ควรจัดทําแผนหรือปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพใหชัดเจน
ตามวงรอบของการประกันคุณภาพท่ี
สอดคลองกับคณะ
2. ควรมีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพอยางสม่ําเสมอ เพ่ือให
เกิดผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

สายวิชาศิลปศาสตร ใหความสําคญัและมีการ
ดําเนินงานในสวนตางๆ ท่ี
เก่ียวกับการประกันคณุภาพ
สม่ําเสมอ

- ควรมีการดําเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพใหมากข้ึน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาเคมี

ใหความสําคญัและมีการ
ดําเนินงานในสวนตางๆ ท่ี
เก่ียวกับการประกันคณุภาพ
สม่ําเสมอ

- ควรมีการดําเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพใหมากข้ึน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาฟสิกส

- - 1. ควรทําความเขาใจตัวบงช้ีและเกณฑ
การประเมินคณุภาพภายในสําหรบัสาย
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
วิชาใหมากข้ึน เพ่ือให
สามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ควรสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับผล
การดําเนินงาน (บทท่ี 4
หนวยงานสรุปจาํนวนโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนท้ังหมด  จํานวน
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานเสร็จสิ้น
ท่ีอยูระหวางดําเนินงาน และท่ียังไม
ดําเนินงานไมสอดคลองกับ สปค.02)

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาจุลชีววิทยา

ใหความสําคญัและมีการ
ดําเนินงานในสวนตางๆ ท่ี
เก่ียวกับการประกันคณุภาพ
สม่ําเสมอ

- ควรมีการดําเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพใหมากข้ึน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร

- ไมมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.01)

ควรมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของหนวยงาน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร

1. มีระบบและกลไกในการ
ประกันคณุภาพท่ีครบถวน
สมบูรณ
2. มีการดําเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
กรรมการประเมินคณุภาพได
ครบถวน

- -

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาสังคมศาสตร

- - ควรมีการดําเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพใหมาก
ข้ึน

โครงการจดัตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม
บริการและ
นวัตกรรมภาษา

บุคลากรในหนวยงานให
ความสําคญัและมีการดําเนินงาน
ในสวนตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ประกันคณุภาพสม่ําเสมอ

- ควรมีการนําผลการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงช้ี

สํานักงาน
เลขานุการ

- - 1. ควรมีการดาํเนินงานตามระบบ
PDCA ในทุกหนวยงานของสํานักงาน
เลขานุการ
2. ควรมีการดาํเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพใหมาก
ข้ึน
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
ศูนยสงเสริมการ
วิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี

- - 1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของหนวยงาน
2. ควรมีการจดัทําแผน/ปฏิทินงาน
ประกันคณุภาพของหนวยงาน
3. ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน เ พ่ือ
สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก
สํานักงาน
เลขานุการ

- - ควรจัดอบรมการพัฒนากระบวนการ
ทํางานเพ่ือลดข้ันตอนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานเพ่ือให
บุคคลากรมีความรูความเขาใจและ
สามารถดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 การปรับปรุงงานได

ศูนยสงเสริมการ
วิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี

- 1. เงินสนับสนุนงานวิจัยตอจาํนวน
อาจารยประจํากลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังต่ํา
กวาเปาหมาย
2. ไมพบการประเมินผล
ความสําเร็จของการบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการกับการเรียน
การสอน
3. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชนยังมีนอย
โครงการท่ีมผีลตอการพัฒนาและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคภายนอกยังมนีอย

1. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยทําวิจัยใหมากข้ึน
2. ควรมีการประเมินผลความสําเรจ็
ของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการกับการเรียนการสอน
3. ควรกระตุนใหเกิดการนํางานวิจัยไป
ใชประโยชนใหมากข้ึน
4. ควรสงเสริมใหมีการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ท่ีมผีลตอการพัฒนา
และเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคภายนอก ใหเกิดข้ึนอยาง
ชัดเจน
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บทที่ 4
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง

ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามรอบปการศึกษา
2554 เม่ือวันท่ี 4-6 กรกฎาคม 2555 นั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.
01) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมี
โครงการกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 24 โครงการ/กิจกรรม และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว
จํานวน 16 โครงการ/กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ/กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 6 โครงการ/
กิจกรรม ไดแก

1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและทําความเขาใจบทบาทหนาท่ีของประธานหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

เนื่องจาก ผูรับผิดชอบติดภาระกิจอ่ืน จึงยังไมมีเวลาดําเนินการ

2) โครงการสํารวจความพอเพียงของทรัพยากรท่ีสนับสนุนงานวิจัย (ทรัพยากรสนับสนุนวิจัย/ครุภัณฑ/
อุปกรณ/หองปฏิบัติการ/ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง)

เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงบริหาร ทําใหเกิดความไมตอเนื่องของคณะกรรมการทํางาน
จากเดิมไดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ซึ่งไดประชุมเพ่ือพัฒนาแบบสํารวจแลว ในข้ันตน แตมีการเปลี่ยนแปลง
จากตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายวิจัย มาเปน รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ทําใหตองแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหมข้ึนมาดําเนินงานตอ ท้ังนี้แบบสอบถามไดจัดทําเรียบรอย และจักเวียนถามในระบบ E-Office คาดวาจะเก็บ
รวบรวมขอมูลไดเรียบรอยภายใน กค.56

3) ใหทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยเพ่ิมหลักเกณฑใหมีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง
เนื่องจาก ไดมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย วาใหกําหนดใหมี นักวิจัยพ่ีเลี้ยงสําหรับผู

ไดรับทุนนักวิจัยหนาใหม ศวท. และจะใชเปนขอกําหนดสําหรับผูรับทุนดังกลาวในปงบประมาณ 2557

4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

เนื่องจาก ไมไดตั้งงบประมาณในป 2556

5) โครงการสนับสนุนการบริการวิชาการท่ีมีประโยชนหรือมีผลกระทบตอชุมชนท่ีชัดเจน
เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงบริหาร จากตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายวิจัย มาเปน รองคณบดี

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ทําใหเกิดความไมตอเนื่องของคณะกรรมการทํางาน

6) จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก่ียวกับปญหาอุปสรรคและการใชงาน ระบบ AMS e-
office ของแตละหนวยงาน เพ่ือใหใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

เนื่องจาก ผูรับผิดชอบติดภาระกิจอ่ืน จึงยังไมมีเวลาดําเนินการ

รายละเอียดดังนี้
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายงาน ณ วันท่ี 5 กันยายน 2555

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. มีผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่ํา
กวาท่ีกําหนดไวใน
แผนถึงรอยละ 40

ผูบริหารคณะควรให
ความสําคญัในการตดิตาม
ผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
นํามาทบทวนและ
ปรับปรุง พรอมท้ังมีระบบ
และกลไกในการผลักดัน
ใหสามารถดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมได
ใกลเคียงและบรรลผุลตาม
ตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในแผน

หนวยงานภายในไม
เห็น
ความสําคญัของการมี
แผนปฏิบัตริาชการ
ระยะยาวหรือการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปท่ี
สอดคลองกับแผนของ
คณะ

1. กระตุนใหหนวยงาน
ภายในจัดทําแผนงาน
ประจําปใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป
(2555-2558) ของคณะ

1. โครงการแลกเปลยีน
เรียนรูเรื่องแผน
1.1 แผนปฏบิัติราชการ
4 ป

1.2 แผนบรหิารความ
เสี่ยง

1.3 แผนกลยุทธทาง
การเงิน

1. หัวหนา
หนวยงานภายใน
เขารวมประชุมไม
นอยกวารอยละ
80
2. หนวยงาน
ภายใน มี
แผนปฏิบัติการ
ประจําปไมนอย
กวารอยละ 80
ของผูท่ีเขารวม
โครงการฯ
3. หนวยงาน
ภายใน มีแผน
บริหารความเสี่ยง
ไมนอยกวารอยละ
70 ของผูท่ีเขารวม
โครงการฯ

5,000

1.1 ต.ค.-
พ.ย. 2555
1.2 ธ.ค.

2555-ก.พ.
2556

1.3 มี.ค.-
พ.ค.2556

รองคณบดฝีาย
วางแผนและ

พัฒนา
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

4. หนวยงาน
ภายใน มีแผนทาง
การเงินไมนอยกวา
รอยละ 50 ของผูท่ี
เขารวมโครงการฯ

2. มีผลการดําเนินงาน
ท่ีไมสามารถบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธถึง
รอยละ 35

2. ติดตามผลการ
ดําเนินงานหนวยงานภายใน
และรองคณบด/ีผูชวย
คณบดี ตามท่ีกําหนดไวใน
แผน

1. ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภายในและ
รองคณบด/ีผูชวย
คณบดี 3 ครั้งตอป

1. หนวยงาน
ภายในและรอง
คณบด/ีผูชวย
คณบดมีีผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนไมนอยกวา
รอยละ 80

ม.ค. , เม.ย.
, ส.ค.
2556

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ
1. แนวทางการปฏิบัติ
ของระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร

1. ควรศึกษาและทบทวน
บทบาทหนาท่ีของอาจารย
ประจําหลักสตูร และ
ขอกําหนดการดําเนินของ
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
และผลักดันใหมีการ
ปฏิบัติไปทิศทางเดียวกัน
และใหถือปฏิบตัิท่ัวถึง

1. สรางความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาท่ีของ
ประธาน/ผูรับผิดชอบ
หลักสตูร ในการบริหาร
หลักสตูร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ท้ังหลักสูตรของคณะ และ
หลักสตูรท่ีขอยืมจาก
หนวยงานอ่ืน และใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ดังกลาวตอคณบดี ทุกสิ้นป
การศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและทําความ
เขาใจบทบาทหนาท่ี
ของประธานหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตามตัวบงช้ีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

1. จํานวนประธาน
หลักสตูร/
ผูรับผิดชอบ
หลักสตูรท่ีเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80
2. ทุกหลักสูตรมี
การรายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณบดี ทุกสิ้นป
การศึกษา

- มิ.ย. 2555
-
มี.ค. 2556

รองคณบดฝีาย
วิทยาศาสตร/
ศิลปศาสตร
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

2. มอบหัวหนาสายวิชา/
ประธานโครงการจดัตั้งสาย
วิชา กําหนดตัวช้ีวัดท่ี
เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการหลักสตูรในการ
พิจารณาความดีความชอบ
ประจําป เชน การสง มคอ.
3 และ มคอ.5 เปนตน

แจงหัวหนาสายวิชา/
ประธานโครงการจดัตั้ง
สายวิชา กําหนดตัวช้ีวัด
ท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารจดัการหลักสูตร
ในการพิจารณาความดี
ความชอบประจําป

มีรายวิชาท่ีสง
มคอ.3 และ
มคอ. 5 ครบทุก
รายวิชา

- มิ.ย. 2555
-
มี.ค. 2556

2. จํานวนคณาจารยท่ี
มีตําแหนงทาง
วิชาการต่ํากวาเกณฑ

2.1 ควรมรีะบบและกลไก
ในการกระตุนการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ เชน
ระบบการใหการสนับสนุน
การไปเสนอผลงาน
ปรับปรุงกระบวนการ
ข้ันตอนในการขอทุน
สนับสนุนไปเสนอผลงาน
หรือ ควรใชวงจร PDCA
มาทบทวนระบบและ
กลไกในการพัฒนา
อาจารย เพ่ือสราง
แรงจูงใจและผลักดันให
อาจารยขอตําแหนงทาง
วิชาการ

คณะมีการสราง
แรงจูงใจและผลักดัน
ใหอาจารยขอตําแหนง
ทางวิชาการ โดยมี
โครงการสนับสนุน
รางวัลแกผูเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
ท้ังระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. แลว - - - - - -
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

2.2 ควรมีการวิเคราะหหา
ภาระงานท่ีแทจริง เพ่ือหา
ตนเหตุของปญหา เชน ถา
เกิดจากภาระงานท่ีมาจาก
งานสอนวิชาพ้ืนฐาน
คณะฯตองหากลยุทธใน
การแกปญหาดังกลาว

กําหนดใหอาจารยท่ีมีความ
ประสงคจะขอตําแหนงทาง
วิชาการจัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง (Individual
Development Plan:
IDP) เพ่ือเสนอตอหัวหนา
สายวิชา/ประธานโครงการ
จัดตั้งสายวิชาเพ่ือพิจารณา
กําหนดภาระงานสอนให
เหมาะสม

จํานวนอาจารยท่ี
เสนอแผนพัฒนา
ตนเอง ไมนอย
กวารอยละ 10
ของจํานวน
อาจารยท่ีมี
คุณสมบัติครบถวน
ท่ียังไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ

- พ.ย. 2555
-
พ.ค. 2556

รองคณบดฝีาย
วิทยาศาสตร/
ศิลปศาสตร
หัวหนาสายวิชา
/ประธาน
โครงการจดัตั้ง
สายวิชา
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

3. ระบบและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
หองพัก ระบบไฟ
ระบบอินเตอรเน็ต
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกบางจดุ ยังไม
เพียงพอกับจํานวน
นิสิต (จากการ
สัมภาษณ) (ขอมูล
จากนิสิตและอาจารย)

3. ควรใหความสําคญัใน
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสนับสนุนการเรยีนรู
หองเรียน หองปฏิบัติการ
หองพัก ระบบไฟ ระบบ
อินเตอรเน็ต และสิ่ง
อํานวยความสะดวกบาง
จุด ใหเพียงพอกับจํานวน
นิสิต

เน่ืองจากคณะศลิป
ศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหบริการ
รายวิชาพ้ืนฐานแก
นิสิตท้ังวิทยาเขต
ดังน้ันจึงมีนิสิตจาก
คณะอ่ืน มาใชพ้ืนท่ี
ดวย ทําใหโตะและ
เกาอ้ีน่ังรอกอนเขา
เรียนไมเพียงพอตอ
นิสิตของคณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาศาสตร

เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนและ
การเรยีนรู

1. จัดหาโตะ เกาอ้ีชุด
สนามสําหรับพักรอ
กอนเขาช้ันเรียน

2. สํารวจความตองการ
เครื่องมืออุปกรณ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนปฏิบัติการ แลว
เสนอเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
เรียงลําดับตามความ
จําเปนเรงดวน (กรณี
สายวิชา/โครงการจดัตั้ง
ไมสามารถจัดหาเองได)

มีความพึงพอใจ
ของนิสิตตอสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกในการ
เรียนการสอนและ
การเรยีนรูเพ่ิมข้ึน
จากปท่ีแลว (ใชผล
การประเมินของ
มหาวิทยาลยั)

50,000

-

ภาค
ปลายป
การศึกษา
2555

1.รองคณบดฝีาย
กิจการนิสติ

2.รองคณบดฝีาย
วิทยาศาสตร/
ศิลปศาสตร
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

4. ระบบและกลไก
การจัดการเรยีนการ
สอน โดยเฉพาะดาน
การวิจัยเพ่ือการเรียน
การสอน

4. ควรมีการใหความรูและ
สงเสริมการวิจยัในช้ัน
เรียนท่ีเก่ียวกับการเรียน
การสอน เชน จัดทํา
เอกสารโดยใช Mind
map เปนตน หรือ ควรมี
การวิเคราะหหลักสตูร
วิเคราะหผลการเรียน เพ่ือ
หารายวิชาท่ีตองทําวิจัยใน
ช้ันเรียน และนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน/ วิธีการสอนใน
รายวิชาท่ีอาจารย
รับผิดชอบ

1. จัดอบรมใหความรูในการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยมี
ตัวอยางของการทําวิจัยใน
ช้ันเรียนของสาขาตางๆ ท่ี
เห็นไดอยางชัดเจน เพ่ือเปน
แนวทางในการทํา

2. ดําเนินการเพ่ือหา
รายวิชาท่ีตองทําวิจัยในช้ัน
เรียน

1. โครงการอบรมการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน
(เสนอ รศ.ดร.พนิต เข็ม
ทอง เปนวิทยากร)

2. วิเคราะหผลการ
เรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน
ท่ีมีนิสิตสอบไมผาน
จํานวนมาก เพ่ือนําผล
มาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน / วิธีการ
สอน

1. มีโครงการวิจัย
ในช้ันเรียนอยาง
นอย 3 โครงการ

2. รอยละของนิสิต
ท่ีสอบไมผาน มี
จํานวนนอยลง

20,000*

-

ภาค
ปลายป
การศึกษา
2555

รองคณบดฝีาย
วิทยาศาสตร/
ศิลปศาสตร
หัวหนาสายวิชา
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

5. จํานวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเนน
การวิจัยมีนอย และ
ผลงานตีพิมพนอย

5. ระบบและกลไกการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน
ตามคณุลักษณะ ควรเพ่ิม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญาโทและเอก
โดยเฉพาะดานการวิจัย ท่ี
จะสงผลตอผลงานตีพิมพ
และควรมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผลงานตีพิมพ
ใหเปนไปตามวิสัยทัศน
ของคณะ

สนับสนุนและผลักดันใหมี
การตีพิมพและเผยแพร
ผลงานจากสารนิพนธให
มากข้ึน

โครงการตีพิมพและ
เผยแพรผลงานจากสาร
นิพนธ

มีจํานวนการ
ตีพิมพและ
เผยแพรผลงาน
จากสารนิพนธไม
นอยกวารอยละ
20 ของจํานวน
สารนิพนธท้ังหมด

8,000 ภาค
ปลายป
การศึกษา
2555

รองคณบดฝีาย
บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ /
ประธานโครงการ
จัดตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ยังไมมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณแกศิษย
เกาโดยตรง

ควรผลักดันใหเกิด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณแกศิษย
เกา โดยคํานึงถึงชวงเวลา
และหัวขอท่ีตรงกับความ
ตองการของศิษยเกา
รวมท้ังมีชองทางในการ
ติดตอสื่อสารและ
ประชาสมัพันธใหศิษยเกา
รับทราบและเขารวม
โครงการ

ฝายกิจการนิสติไดจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรูและ
ประสบการณแกศิษย
เกาแลว

- - - - - -
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
1. คณะมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานดาน
การวิจัย แตไมมีการ
ประเมินผลสําเร็จของ
การใหทุนวิจัย การ
สงผลงานวิจยัทันตาม
กําหนด การประเมิน
คุณภาพผลการวิจัย
จากประเภทการ
ตีพิมพ

1. ควรวางระบบและกลไก
ใหมีการประเมินผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานดาน
การวิจัย โดยใหครอบคลุม
ถึงการประเมินความ
เพียงพอของทุนวิจัย การ
สงผลงานวิจยัตามกําหนด
ประเมินคุณภาพงานวิจัย
จากประเภทของการ
ตีพิมพงานวิจัย

ยังไมมีการติดตามผล
และประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการ
วิจัยอยางเปนระบบ

แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการวิจัย

ติดตามผลและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการวิจัย

1. มีรายงาน
ผลงานวิจัยไมนอย
กวารอยละ 80
ของโครงการท่ี
ไดรับทุน
2. มีผลงานวิจัย
ตีพิมพหรือ
เผยแพร ภายใน 3
ป นับตั้งแตปท่ี
ไดรับทุน ไมนอย
กวารอยละ 60
ของงานวิจัยท่ี
ไดรับทุน

- มี.ค. - พ.ค.
2556

หัวหนา ศสวท.

2. ขาดการประเมินถึง
ความเพียงพอของ
ทรัพยากรท่ีสนับสนุน
งานวิจัย

2. ประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากรท่ีสนับสนุน
นักวิจัย เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงและ
พัฒนาใหดีข้ึน

ไมมีการประเมินความ
เพียงพอของ
ทรัพยากรท่ีสนับสนุน
งานวิจัย

จัดทําแบบสอบถามความ
เพียงพอของทรัพยากรท่ี
สนับสนุนงานวิจัย ใหนิสิต
และอาจารยท่ีทํางานวิจัย
กรอก

โครงการสํารวจความ
พอเพียงของทรัพยากร
ท่ีสนับสนุนงานวิจัย
(ทรัพยากรสนับสนุน
วิจัย/ครภุัณฑ/อุปกรณ/
หองปฏิบัติการ/ระบบ
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง)

1. มีผูตอบ
แบบสอบถาม
ไมนอยกวารอยละ
60 ของ
กลุมเปาหมาย
2. มีขอมูลเพ่ือ
เสนอขอ
งบประมาณจัดหา
ทรัพยากร
สนับสนุนงานวิจัย

10,000* ต.ค.-พ.ย.
55

รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

3. ควรสนับสนุนใหมีการ
ทําวิจัยเปนทีมท่ี
ประกอบดวยนักวิจยั
อาวุโสและนักวิจัยรุนใหม
เพ่ือใหมีการถายทอด
ประสบการณจากนักวิจัย
อาวุโสสูนักวิจยัรุนใหม

ยังไมมีการทําวิจัยเปน
ทีมท่ีประกอบดวย
นักวิจัยอาวุโสและ
นักวิจัยรุนใหม

เพ่ิมหลักเกณฑการ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย โดย
ใหมีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง

ใหทุนสนับสนุนงานวิจัย
โดยเพ่ิมหลักเกณฑใหมี
ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง

โครงการวิจัยท่ีมี
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ไม
นอยกวารอยละ
80 ของโครงการท่ี
ไดรับทุน

200,000 ต.ค.-พ.ย.
55

รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
1. แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคมยังไม
ชัดเจน

1. ควรจัดทําแผนงาน
บริการวิชาการแกสังคมให
ชัดเจน โดยกําหนดใหมีท้ัง
โครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั และ
โครงการท่ีมผีลกระทบตอ
สังคม

ยังไมมีแผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม

1. จัดทําแผนบริการ
วิชาการแกสังคม ซึ่งมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดและคา
เปาหมายท่ีชัดเจน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางคณาจารยท่ีเคย
จัดทําโครงการบริการ
วิชาการท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั
และโครงการท่ีมผีลกระทบ
ตอสังคม

1. จัดทําแผนงาน
บริการวิชาการแกสังคม
2. จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู
เก่ียวกับการบูรณาการ
การบริการวิชาการ กับ
การเรยีนการสอนและ
การวิจัย

1. มีแผนงาน
บริการวิชาการแก
สังคมท่ีชัดเจน
2. มีผูเขารวม
กิจกรรม ไมนอย
กวา 30 คน

-

-

ต.ค. 55

ต.ค. 55 -
พ.ค. 56

รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

2. การบริการวิชาการ
ท่ีมีผลกระทบตอ
สังคมท่ีชัดเจนยังมี
นอย

2. ควรเพ่ิมโครงการ
บริการวิชาการท่ีมี
ประโยชนหรือมีผลกระทบ
ตอชุมชนท่ีชัดเจน

ยังไมมีการบริการ
วิชาการท่ีมีผลกระทบ
ตอสังคมท่ีชัดเจน

จัดทําโครงการบริการ
วิชาการท่ีมีประโยชนหรือ
ผลกระทบตอชุมชน โดย
อาจพิจารณาเขารวมกับ
โครงการ 9 บวร ของวิทยา
เขต

โครงการสนับสนุนการ
บริการวิชาการท่ีมี
ประโยชนหรือมี
ผลกระทบตอชุมชนท่ี
ชัดเจน

มีจํานวนโครงการ
บริการวิชาการท่ีมี
ประโยชนหรือมี
ผลกระทบตอ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน

- ต.ค. 55 -
พ.ค. 56

รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- - - - - - - - -

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
1. ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจยังขาดความ
สมบูรณและ
ฐานขอมูลไมครบถวน

1. ควรเรงรัดในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ฐานขอมูล
เพ่ือใหผูบริหารสามารถ
นํามาใชประโยชนในการ
บริหารและตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ตั้งคณะกรรมการ จัดลําดับ
ความสําคญัของฐานขอมูล
และจัดหาขอมูลใหตรงกับ
ความตองการ

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

1.มีลําดับ
ความสําคญัของ
ฐานขอมูล
2.ดําเนินการใหมี
ฐานขอมูลไมนอย
กวา 2 ดาน

500,000* ต.ค. 2555
- ก.ย.
2556

คณบดี
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

2. ขาดการทําผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศมา
ปรับปรุง

2. ควรใหความสําคญัใน
การนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศมาใช
ประโยชนในการปรับปรุง
ใหตรงกับความตองการ
ของผูใช

จากผลการประเมินการใช
ระบบ AMS  e-office ใน
โครงการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใชระบบ ไดนํา
ขอเสนอแนะของผูใชระบบ
มาปรับปรุง โดยเพ่ิม
ชองทางสื่อสารภายใน โดย
ใชระบบ SMS-alert ตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2555
ดําเนินการใหใชงานระบบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ในปงบประมาณ
2556

จัดการประชุมเพ่ือ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น เก่ียวกับปญหา
อุปสรรคและการใชงาน
ระบบ AMS e-office
ของแตละหนวยงาน
เพ่ือใหใชงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ

ผูใชงานมีความรู
ความเขาใจการใช
งานระบบ AMS
e-office มากข้ึน

10,000 ต.ค. - ธ.ค.
2555

รองคณบดฝีาย
บริหาร /
งานบริหารและ
ธุรการ

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
1. ขาดแผนกลยุทธ
ทางการเงินท่ีสมบูรณ
และสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของคณะ

1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินใหสมบรูณ
และสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของคณะ

ผูบริหารยังขาดความรู
เรื่องแผนกลยุทธทาง
การเงิน

1. จัดอบรมใหความรู ดาน
แผนกลยุทธทางการเงิน แก
ผูบริหารและบุคลากร
2. ผลักดันใหมีแผนกลยุทธ
ทางการเงิน ของคณะ

1. โครงการแลกเปลยีน
เรียนรูเรื่องแผน
1.3 แผนทางการเงิน

1. ผูบริหารเขารับ
การอบรมไมนอย
กวารอยละ 80
ของจํานวน
ผูบริหารท้ังหมด
2. มีแผนกลยุธท
ทางการเงิน ของ
คณะ และ
หนวยงาน ไมนอย
กวารอยละ 30

50,000 มี.ค.- พ.ค.
2556

รองคณบดฝีาย
บริหาร
/รองคณบดีฝาย
วางแผนและ
พัฒนา
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห
ตนเอง

4. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมาณ

8.
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

2. ขาดการวิเคราะห
งบการเงินและจดัทํา
คาใชจายตอหัวของ
นิสิตและคาใชจายใน
กิจกรรมท่ีสําคัญๆ

2. ควรใหความสําคญัใน
การวิเคราะหคาใชจายตอ
หัวนิสิตและคาใชจายใน
กิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ เพ่ือ
นําผลมาใชประโยชนใน
การบริหารจัดการดาน
คาใชจายใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กําหนดใหโครงการท่ีมี
คาใชจายตั้งแต 100,000
บาท ข้ึนไป ตองมีการ
วิเคราะหคาใชจายตอหัว
และศึกษาความเปนไปได
ของผลท่ีคาดวาจะไดรับ
เชน โครงการท่ีเก่ียวกับงบ
ลงทุน สิ่งกอสราง ครภุัณฑ
เปนตน

รอยละ 80 ของ
โครงการท่ีมีการ
วิเคราะหคาใชจาย

- ต.ค. 2555
- ก.ย.
2556

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
การนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการทํางานให
มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน ยัง
ไมสามารถทําได
ครบถวน

ควรจัดลําดับความสําคัญ
ของงานท่ีควรไดรับการ
ปรับปรุงกอน-หลัง และมี
การมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในแต
ละงาน

ไดนําผลการประเมิน
แจงผูบริหาร
คณะกรรมการประจํา
คณะรับทราบ และ
เผยแพรบนเว็บไซต
คณะฯ ใหบุคลากร
และผูสนใจทราบ

1. มอบหมายใหผูบริหารท่ี
เก่ียวของ ดําเนินการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ใหมี
ผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน
2. จัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับตัวบงช้ี
และเกณฑ ตลอดจน
เอกสารหลักฐาน และการ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง

1. แจงผูบริหารในท่ี
ประชุมผูบริหาร/
คณะกรรมการประจํา
คณะ
2. กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู ตัวบงช้ีและ
เกณฑการประเมิน
คุณภาพ ปการศึกษา
2555

ผลการประเมิน
ตนเองของคณะ
ศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ไม
นอยกวา 4.51

20,000

ต.ค.55

ต.ค.-ธ.ค.
55

รองคณบดฝีาย
ประกันคณุภาพ
/ คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2554 (สปค.02)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายงาน ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2556

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. มีผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่ํา
กวาท่ีกําหนดไวในแผน
ถึงรอยละ 40

ผูบริหารคณะควรให
ความสําคญัในการตดิตาม
ผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
นํามาทบทวนและปรับปรุง
พรอมท้ังมีระบบและกลไก
ในการผลักดันใหสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ไดใกลเคียงและบรรลผุล
ตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวใน
แผน

1. กระตุนใหหนวยงาน
ภายในจัดทําแผนงาน
ประจําปใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป
(2555-2558) ของคณะ

1. โครงการแลก
เปลียนเรียนรูเรื่อง
แผน
1.1 แผนปฏบิัติ
ราชการ 4 ป

1.2 แผนบรหิารความ
เสี่ยง

1.3 แผนกลยุทธทาง
การเงิน

1. หัวหนาหนวยงาน
ภายใน เขารวมประชุม
ไมนอยกวารอยละ 80
2. หนวยงานภายใน มี
แผนปฏิบัติการประจําป
ไมนอยกวารอยละ 80
ของผูท่ีเขารวม
โครงการฯ
3. หนวยงานภายใน มี
แผนบริหารความเสี่ยง
ไมนอยกวารอยละ 70
ของผูท่ีเขารวม
โครงการฯ
4. หนวยงานภายใน มี
แผนทางการเงินไมนอย
กวารอยละ 50 ของผูท่ี
เขารวมโครงการฯ

2

2

2

100

100

100

5,000

รองคณบดฝีาย
วางแผนและ
พัฒนา
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

2. มีผลการดําเนินงาน
ท่ีไมสามารถบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธถึงรอย
ละ 35

2. ติดตามผลการดําเนินงาน
หนวยงานภายในและรอง
คณบด/ีผูชวยคณบดี ตามท่ี
กําหนดไวในแผน

1. ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภายในและ
รองคณบด/ีผูชวย
คณบดี 3 ครั้งตอป

1. หนวยงานภายในและ
รองคณบด/ีผูชวย
คณบดมีีผลการ
ดําเนินงานตามแผนไม
นอยกวารอยละ 80

2 100

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ
1. แนวทางการปฏิบัติ
ของระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร

1. ควรศึกษาและทบทวน
บทบาทหนาท่ีของอาจารย
ประจําหลักสตูร และ
ขอกําหนดการดําเนินของ
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
และผลักดันใหมีการปฏิบัติ
ไปทิศทางเดียวกัน และให
ถือปฏิบัติท่ัวถึง

1. สรางความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีของประธาน/
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ในการ
บริหารหลักสตูร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง
หลักสตูรของคณะ และ
หลักสตูรท่ีขอยืมจาก
หนวยงานอ่ืน และใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ดังกลาวตอคณบดี ทุกสิ้นป
การศึกษา

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและทําความ
เขาใจบทบาทหนาท่ี
ของประธาน
หลักสตูร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตามตัวบงช้ีการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

1. จํานวนประธาน
หลักสตูร/ผูรับผดิชอบ
หลักสตูรท่ีเขารวม
โครงการไมนอยกวารอย
ละ 80
2. ทุกหลักสูตรมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณบดี
ทุกสิ้นปการศึกษา

0 0

รองคณบดฝีาย
วิทยาศาสตร/
ศิลปศาสตร
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

2. มอบหัวหนาสายวิชา/
ประธานโครงการจดัตั้งสาย
วิชา กําหนดตัวช้ีวัดท่ี
เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการหลักสตูรในการ
พิจารณาความดีความชอบ
ประจําป เชน การสง มคอ.3
และ มคอ.5 เปนตน

แจงหัวหนาสายวิชา/
ประธานโครงการ
จัดตั้งสายวิชา
กําหนดตัวช้ีวัดท่ี
เก่ียวของกับการ
บริหารจดัการ
หลักสตูรในการ
พิจารณาความดี
ความชอบประจําป

มีรายวิชาท่ีสง มคอ.3
และ มคอ. 5 ครบทุก
รายวิชา

2 100

2. จํานวนคณาจารยท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการต่ํา
กวาเกณฑ

2.1 ควรมรีะบบและกลไก
ในการกระตุนการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ เชน
ระบบการใหการสนับสนุน
การไปเสนอผลงาน
ปรับปรุงกระบวนการ
ข้ันตอนในการขอทุน
สนับสนุนไปเสนอผลงาน
หรือ ควรใชวงจร PDCA
มาทบทวนระบบและกลไก
ในการพัฒนาอาจารย เพ่ือ
สรางแรงจูงใจและผลักดัน
ใหอาจารยขอตําแหนงทาง
วิชาการ

- - - - - - -
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

2.2 ควรมีการวิเคราะหหา
ภาระงานท่ีแทจริง เพ่ือหา
ตนเหตุของปญหา เชน ถา
เกิดจากภาระงานท่ีมาจาก
งานสอนวิชาพ้ืนฐาน
คณะฯตองหากลยุทธใน
การแกปญหาดังกลาว

กําหนดใหอาจารยท่ีมีความ
ประสงคจะขอตําแหนงทาง
วิชาการจัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง (Individual
Development Plan: IDP)
เพ่ือเสนอตอหัวหนาสายวิชา/
ประธานโครงการจดัตั้งสาย
วิชาเพ่ือพิจารณากําหนด
ภาระงานสอนใหเหมาะสม

จํานวนอาจารยท่ีเสนอ
แผนพัฒนาตนเอง ไม
นอยกวารอยละ 10
ของจํานวนอาจารยท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนท่ียัง
ไมมตีําแหนงทาง
วิชาการ

2 100 รองคณบดฝีาย
วิทยาศาสตร/
ศิลปศาสตร
หัวหนาสายวิชา
/ประธาน
โครงการจดัตั้ง
สายวิชา

3. ระบบและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู
หองเรียน
หองปฏิบัติการ หองพัก
ระบบไฟ ระบบ
อินเตอรเน็ต และสิ่ง
อํานวยความสะดวก
บางจุด ยังไมเพียงพอ
กับจํานวนนิสิต (จาก
การสัมภาษณ) (ขอมลู
จากนิสิตและอาจารย)

3. ควรใหความสําคญัใน
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสนับสนุนการเรยีนรู
หองเรียน หองปฏิบัติการ
หองพัก ระบบไฟ ระบบ
อินเตอรเน็ต และสิ่งอํานวย
ความสะดวกบางจุด ให
เพียงพอกับจํานวนนิสิต

เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรยีนการสอนและการ
เรียนรู

1. จัดหาโตะ เกาอ้ีชุด
สนามสําหรับพักรอ
กอนเขาช้ันเรียน

2. สํารวจความ
ตองการเครื่องมือ
อุปกรณสนับสนุนการ
เรียนการสอน
ปฏิบัติการ แลวเสนอ
เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
เรียงลําดับตามความ
จําเปนเรงดวน (กรณี
สายวิชา/โครงการ
จัดตั้งไมสามารถ
จัดหาเองได)

มีความพึงพอใจของ
นิสิตตอสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเรียนการ
สอนและการเรียนรู
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว (ใช
ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลยั)

2

2

100

100

1.รองคณบดี
ฝายกิจการนิสติ

2.รองคณบดี
ฝายบรหิาร
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

4. ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะดานการวิจัย
เพ่ือการเรยีนการสอน

4. ควรมีการใหความรูและ
สงเสริมการวิจยัในช้ันเรียน
ท่ีเก่ียวกับการเรียนการ
สอน เชน จัดทําเอกสาร
โดยใช Mind map เปนตน
หรือ ควรมีการวิเคราะห
หลักสตูร วิเคราะหผลการ
เรียน เพ่ือหารายวิชาท่ีตอง
ทําวิจัยในช้ันเรียน และนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน/
วิธีการสอนในรายวิชาท่ี
อาจารยรับผิดชอบ

1. จัดอบรมใหความรูในการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน โดยมี
ตัวอยางของการทําวิจัยในช้ัน
เรียนของสาขาตางๆ ท่ีเห็นได
อยางชัดเจน เพ่ือเปน
แนวทางในการทํา

2. ดําเนินการเพ่ือหารายวิชา
ท่ีตองทําวิจยัในช้ันเรียน

1. โครงการอบรมการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน
(เสนอ รศ.ดร.พนิต
เข็มทอง เปน
วิทยากร)

2. วิเคราะหผลการ
เรียนในรายวิชา
พ้ืนฐาน ท่ีมีนิสิตสอบ
ไมผานจํานวนมาก
เพ่ือนําผลมาพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอน / วิธีการ
สอน

1. มีโครงการวิจัยในช้ัน
เรียนอยางนอย 3
โครงการ

2. รอยละของนิสิตท่ี
สอบไมผาน มีจํานวน
นอยลง

2

1

100

50

รองคณบดฝีาย
วิทยาศาสตร/
ศิลปศาสตร
หัวหนาสายวิชา
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

5. จํานวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเนนการ
วิจัยมีนอย และผลงาน
ตีพิมพนอย

5. ระบบและกลไกการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน
ตามคณุลักษณะ ควรเพ่ิม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญาโทและเอก
โดยเฉพาะดานการวิจัย ท่ี
จะสงผลตอผลงานตีพิมพ
และควรมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผลงานตีพิมพ
ใหเปนไปตามวิสัยทัศนของ
คณะ

สนับสนุนและผลักดันใหมี
การตีพิมพและเผยแพร
ผลงานจากสารนิพนธใหมาก
ข้ึน

โครงการตีพิมพและ
เผยแพรผลงานจาก
สารนิพนธ

มีจํานวนการตีพิมพและ
เผยแพรผลงานจากสาร
นิพนธไมนอยกวารอย
ละ 20 ของจํานวนสาร
นิพนธท้ังหมด

2 100 8,000 รองคณบดฝีาย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศ
สัมพันธ /
ประธาน
โครงการจดัตั้ง
สายวิชา
สังคมศาสตร

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ยังไมมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณแกศิษย
เกาโดยตรง

ควรผลักดันใหเกิดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณแกศิษยเกา
โดยคํานึงถึงชวงเวลาและ
หัวขอท่ีตรงกับความ
ตองการของศิษยเกา
รวมท้ังมีชองทางในการ
ติดตอสื่อสารและ
ประชาสมัพันธใหศิษยเกา
รับทราบและเขารวม
โครงการ

- - - - - - -
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
1. คณะมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานดาน
การวิจัย แตไมมีการ
ประเมินผลสําเร็จของ
การใหทุนวิจัย การ
สงผลงานวิจยัทันตาม
กําหนด การประเมิน
คุณภาพผลการวิจัยจาก
ประเภทการตีพิมพ

1. ควรวางระบบและกลไก
ใหมีการประเมินผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานดานการ
วิจัย โดยใหครอบคลมุถึง
การประเมินความเพียงพอ
ของทุนวิจัย การสงผล
งานวิจัยตามกําหนด
ประเมินคุณภาพงานวิจัย
จากประเภทของการตีพิมพ
งานวิจัย

แตงตั้งคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการวิจัย

ติดตามผลและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการ
วิจัย

1. มีรายงานผลงานวิจัย
ไมนอยกวารอยละ 80
ของโครงการท่ีไดรับทุน
2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ
หรือเผยแพร ภายใน 3
ป นับตั้งแตปท่ีไดรับทุน
ไมนอยกวารอยละ 60
ของงานวิจัยท่ีไดรับทุน

2 100 - หัวหนา ศสวท.

2. ขาดการประเมินถึง
ความเพียงพอของ
ทรัพยากรท่ีสนับสนุน
งานวิจัย

2. ประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากรท่ีสนับสนุน
นักวิจัย เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงและ
พัฒนาใหดีข้ึน

จัดทําแบบสอบถามความ
เพียงพอของทรัพยากรท่ี
สนับสนุนงานวิจัย ใหนิสิต
และอาจารยท่ีทํางานวิจัย
กรอก

โครงการสํารวจความ
พอเพียงของ
ทรัพยากรท่ีสนับสนุน
งานวิจัย (ทรัพยากร
สนับสนุนวิจัย/
ครุภณัฑ/อุปกรณ/
หองปฏิบัติการ/ระบบ
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง)

1. มีผูตอแบบสอบถาม
ไมนอยกวารอยละ 60
ของกลุมเปาหมาย
2. มีขอมูลเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณจัดหา
ทรัพยากร สนับสนุน
งานวิจัย

0 0 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

3. ควรสนับสนุนใหมีการทํา
วิจัยเปนทีมท่ีประกอบดวย
นักวิจัยอาวุโสและนักวิจัย
รุนใหม เพ่ือใหมีการ
ถายทอดประสบการณจาก
นักวิจัยอาวุโสสูนักวิจัยรุน
ใหม

เพ่ิมหลักเกณฑการสนับสนุน
เงินทุนวิจัย โดยใหมรีะบบ
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง

ใหทุนสนับสนุน
งานวิจัย โดยเพ่ิม
หลักเกณฑใหมรีะบบ
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง

โครงการวิจัยท่ีมีนักวิจัย
พ่ีเลี้ยง ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของโครงการท่ี
ไดรับทุน

0 0 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
1. แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคมยังไม
ชัดเจน

1. ควรจัดทําแผนงาน
บริการวิชาการแกสังคมให
ชัดเจน โดยกําหนดใหมีท้ัง
โครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย และ
โครงการท่ีมผีลกระทบตอ
สังคม

1. จัดทําแผนบริการวิชาการ
แกสังคม ซึ่งมีการกําหนด
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ี
ชัดเจน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
คณาจารยท่ีเคยจัดทํา
โครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย และ
โครงการท่ีมผีลกระทบตอ
สังคม

1. จัดทําแผนงาน
บริการวิชาการแก
สังคม
2. จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู
เก่ียวกับการบูรณา
การการบริการ
วิชาการ กับการเรยีน
การสอนและการวิจยั

1. มีแผนงานบริการ
วิชาการแกสังคมท่ี
ชัดเจน
2. มีผูเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 30 คน

2

0

100

0

รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

2. การบริการวิชาการท่ี
มีผลกระทบตอสังคมท่ี
ชัดเจนยังมีนอย

2. ควรเพ่ิมโครงการบริการ
วิชาการท่ีมีประโยชนหรือมี
ผลกระทบตอชุมชนท่ี
ชัดเจน

จัดทําโครงการบริการ
วิชาการท่ีมีประโยชนหรือ
ผลกระทบตอชุมชน โดยอาจ
พิจารณาเขารวมกับโครงการ
9 บวร ของวิทยาเขต

โครงการสนับสนุน
การบริการวิชาการท่ี
มีประโยชนหรือมี
ผลกระทบตอชุมชนท่ี
ชัดเจน

มีจํานวนโครงการ
บริการวิชาการท่ีมี
ประโยชนหรือมี
ผลกระทบตอชุมชน
เพ่ิมข้ึน

0 0 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- - - - - - - - -

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
1. ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจยังขาดความ
สมบูรณและฐานขอมลู
ไมครบถวน

1. ควรเรงรัดในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ฐานขอมูล
เพ่ือใหผูบริหารสามารถ
นํามาใชประโยชนในการ
บริหารและตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ตั้งคณะกรรมการ จัดลําดับ
ความสําคญัของฐานขอมูล
และจัดหาขอมูลใหตรงกับ
ความตองการ

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

1.มีลําดับความสาํคัญ
ของฐานขอมูล
2.ดําเนินการใหมี
ฐานขอมูลไมนอยกวา 2
ดาน

2 100 500,000 คณบดี

2. ขาดการทําผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุง

2. ควรใหความสําคญัใน
การนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศมาใช
ประโยชนในการปรับปรุง
ใหตรงกับความตองการของ
ผูใช

จากผลการประเมินการใช
ระบบ AMS  e-office ใน
โครงการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใชระบบ ไดนํา
ขอเสนอแนะของผูใชระบบ
มาปรับปรุง โดยเพ่ิมชองทาง
สื่อสารภายใน โดยใชระบบ
SMS-alert ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2555 ดําเนินการ
ใหใชงานระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ใน
ปงบประมาณ 2556

จัดการประชุมเพ่ือ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น เก่ียวกับ
ปญหาอุปสรรคและ
การใชงาน ระบบ
AMS e-office ของ
แตละหนวยงาน
เพ่ือใหใชงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ

ผูใชงานมีความรูความ
เขาใจการใชงานระบบ
AMS e-office มากข้ึน

0 0 รองคณบดฝีาย
บริหาร /
งานบริหารและ
ธุรการ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
1. ขาดแผนกลยุทธทาง
การเงินท่ีสมบรูณและ
สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของคณะ

1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินใหสมบรูณและ
สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของคณะ

1. จัดอบรมใหความรู ดาน
แผนกลยุทธทางการเงิน แก
ผูบริหารและบุคลากร
2. ผลักดันใหมีแผนกลยุทธ
ทางการเงิน ของคณะ

1. โครงการแลก
เปลียนเรียนรูเรื่อง
แผน กลยุทธทาง
การเงิน

1. ผูบริหารเขารับการ
อบรมไมนอยกวารอยละ
80 ของจํานวน
ผูบริหารท้ังหมด
2. มีแผนกลยุธททาง
การเงิน ของคณะ และ
หนวยงาน ไมนอยกวา
รอยละ 30

1 83.33 5,000
(ใชเงิน

เดียวกันกับ
องคท่ี 1 )

รองคณบดฝีาย
วางแผนและ
พัฒนา

2. ขาดการวิเคราะหงบ
การเงินและจัดทํา
คาใชจายตอหัวของ
นิสิตและคาใชจายใน
กิจกรรมท่ีสําคัญๆ

2. ควรใหความสําคญัใน
การวิเคราะหคาใชจายตอ
หัวนิสิตและคาใชจายใน
กิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ เพ่ือนํา
ผลมาใชประโยชนในการ
บริหารจดัการดาน
คาใชจายใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

กําหนดใหโครงการท่ีมี
คาใชจายตั้งแต 100,000
บาท ข้ึนไป ตองมีการ
วิเคราะหคาใชจายตอหัว
และศึกษาความเปนไปไดของ
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ เชน
โครงการท่ีเก่ียวกับงบลงทุน
สิ่งกอสราง ครภุัณฑ เปนตน

รอยละ 80 ของ
โครงการท่ีมีการ
วิเคราะหคาใชจาย

2 100 - รองคณบดฝีาย
บริหาร
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
การนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการทํางานใหมี
การพัฒนาท่ีดีข้ึน ยังไม
สามารถทําไดครบถวน

ควรจัดลําดับความสําคัญ
ของงานท่ีควรไดรับการ
ปรับปรุงกอน-หลัง และมี
การมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในแต
ละงาน

1. มอบหมายใหผูบริหารท่ี
เก่ียวของ ดําเนินการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ใหมีผล
การดําเนินงานท่ีดีข้ึน
2. จัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับตัวบงช้ี
และเกณฑ ตลอดจนเอกสาร
หลักฐาน และการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง

1. แจงผูบริหารในท่ี
ประชุมผูบริหาร/
คณะกรรมการประจํา
คณะ
2. กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ตัวบงช้ีและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2555

ผลการประเมินตนเอง
ของคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ไม
นอยกวา 4.51

2

2

100

100

9,023 รองคณบดฝีาย
ประกันคณุภาพ
/ คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
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ภาคผนวก

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่บน
ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 25 25
2 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลเุปาหมาย 14 14

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑติ
3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 21 21
4 2 2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
5 3 3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 11 11
6 4 4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
7 5 5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 7 7
8 6 6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข 0 0
9 7 7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสตูรฉบับเดียวกัน 1 1

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 6 6

11 9 9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
12 10 10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 2 2
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 2
14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - -
15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - -
16 14 27 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
17 15 28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี - -
18 16 29 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
19 17 30 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - -
20 18 31 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
21 19 32 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - -
22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง และแจงใหคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบ
- -

23 21 34 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
24 22 35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี - -
25 23 36 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
26 24 37 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - -
27 25 38 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
28 26 39 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - -
29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัตติามกรอบ TQF 18 18
30 28 41 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
31 29 42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 9 9
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ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่บน
ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

32 30 43 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
33 31 44 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 7 7
34 32 45 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
35 33 46 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 2 2
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีารประเมินผลตามตัวบงช้ีผล

การดําเนินงานฯ ครบถวน
16 16

37 35 48 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
38 36 49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 7 7
39 37 50 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
40 38 51 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 7 7
41 39 52 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
42 40 53 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 2 2
43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด - -
44 42 12 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
45 43 13 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี - -
46 44 14 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
47 45 15 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - -
48 46 16 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
49 47 17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - -
50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพท้ังหมด - -
51 49 19 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
52 50 20 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี - -
53 51 21 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
54 52 22 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - -
55 53 23 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
56 54 24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - -
57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมตัิตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน
5 5

58 56 62 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
59 57 63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 4 4
60 58 64 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
61 59 65 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 1 1
62 60 66 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
63 61 67 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - -
64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัตติามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผล

การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ี
กําหนดในแตละป)

16 16

65 63 55 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
66 64 56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 7 7
67 65 57 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
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ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่บน
ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

68 66 58 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 7 7
69 67 59 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
70 68 60 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 2 2
71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมตัิตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผล

การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี
11 11

72 70 696 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
73 71 697 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 4 4
74 72 698 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
75 73 699 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 6 6
76 74 700 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
77 75 701 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1 1
78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรกับภาครัฐ

หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร
- -

79 77 69 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
80 78 70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี - -
81 79 71 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
82 80 72 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - -
83 81 73 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
84 82 74 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - -
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 3,682 3,682
86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปรญิญา - -
87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 3,437 3,437
88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - -
89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 213 213
90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 128 128
91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 85 85
92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก 32 32
94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 173.5 173.5
95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 159.5 159.5
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 14 14
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปรญิญา

หรือเทียบเทา
173.5 173.5

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเทา

9 9

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

85 85

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา

79.5 79.5
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101 99 597 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

- -

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 147.5 147.5
103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 9 9

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 71 71
105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 67.5 67.5
106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 12 12
107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0
108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 6 6
109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 6 6
110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 13 13
111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 8 8
113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 5 5
114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 1
115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 0
116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0 0
117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1 1
118 116 595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา 11.49 11.49
119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสตูร 5,876.31 5,876.31
120 118 124 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
121 119 125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 5,722.36 5,722.36
122 120 126 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
123 121 127 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 134.71 134.71
124 122 128 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
125 123 129 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 19.25 19.25
126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนักศึกษา 1198 1198
127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการ

ใช Wi-Fi กับสถาบัน
9923 9923

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.03 4.03

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจดัการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจดุเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเตม็ 5)

3.87 3.87

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.87 3.87
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131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (จาก
คะแนนเตม็ 5)

3.92 3.92

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

4.44 4.44

133 131 137 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - -
134 132 138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี 4.47 4.47
135 133 139 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - -
136 134 140 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 4.09 4.09
137 135 142 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - -
138 136 143 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 4.85 4.85
139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ1) 505 505
140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมงีานทํา 495 495
141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศกึษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ

อาชีพอิสระ)
333 333

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 23 23
143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 17 17
144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมรีายไดประจําอยูแลว - -
145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบณัฑิตศึกษา 54 54
146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 1 1
147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 1 1
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดอืน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
14,069.47 14,069.47

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2) 331 331
150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 59 59
151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - -
152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
93 93

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- -

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

4.02 4.02

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

16 16

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- -

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

4.30 4.30

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - -
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- -

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

- -

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF 442.54 442.54
162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 109 109
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
4.06 4.06

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผานการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]

19 19

165 163 672 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 10 10
166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings)
4 4

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติ

5 5

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - -
169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาโท)
- -

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดบัสถาบันหรือจังหวัด - -
171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - -

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

- -

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - -
174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - -
175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 57 57
176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก)
4 4

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมลู TCI (จํานวนบทความท่ีนับ
ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอ่ืนๆ)

- -

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

2 2

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

- -
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180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ Scopus
(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

2 2

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
เอก)

- -

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

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - -
184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ
- -

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - -
186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - -
187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปการศกึษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 0 0

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช

ชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
4.45 4.45

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา (จาก
คะแนนเตม็ 5)

3.88 3.88

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.57 3.57

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรูดานการประกันคณุภาพไปใชแยกตามประเภทกิจกรรม 9 9

- จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสรมิคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 2 2
- จํานวนนิสิตท่ีเขารวมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคณุลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค 61 61

- จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 9 9
- จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 1302 1302
- จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 1 1
- จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 960 960
- จํานวนกิจกรรมท่ีเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 4 4
- จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรม 3014 3014

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศกัยภาพดานงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค
48 48

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจยั 173.5 173.5
194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 1 1
195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 2,957,610 2,957,610
196 193 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,606,800 2,606,800
197 194 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
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198 195 151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 350,810 350,810
199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 7,887,281 7,887,281
200 197 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6,113,281 6,113,281
201 198 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
202 199 155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,774,000 1,774,000
203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 159.5 159.5
204 201 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 91 91
205 202 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
206 203 159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 68.5 68.5
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจาํท่ีปฏบิัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - -
208 205 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - -
209 206 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
210 207 163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - -
211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 14 14
212 209 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 9
213 210 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
214 211 615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 5
215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจาํท่ีลาศึกษาตอ - -
216 213 617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - -
217 214 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
218 215 619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - -
219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ

ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมลู TCI (จํานวนบทความท่ีนับ
ในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

68 68

220 217 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 61 61
221 218 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
222 219 628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7 7
223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีช่ือปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)
9 9

224 221 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 7
225 222 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 2
227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)
5 5

228 225 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 3
229 226 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
230 227 634 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 2



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 275

ลําดับ
ที่

ลําดับ
ที่บน
ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

37 37

232 229 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 36 36
233 230 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
234 231 649 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 1
235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -

236 233 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - -
237 234 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
238 235 655 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - -
239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา)
- -

240 237 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - -
241 238 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
242 239 658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - -
243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา)
- -

244 241 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - -
245 242 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
246 243 661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - -
247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจาํ)
- -

248 245 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - -
249 246 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
250 247 664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - -
251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจาํ)
- -

252 249 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - -
253 250 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -
254 251 667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - -
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใชประโยชน 3 3
256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน - -
257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ 4 3
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดบัชาติ 2 2
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ - -
260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา

กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)
2 1
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261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมผีูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)

- -

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 22 25

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 14 16

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 7 8
265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอน

และการวิจัย
1 1

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํา

กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
3.71 3.71

องคประกอบท่ี 7 การบรหิารและการจัดการ
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - -
268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 3.40 3.40

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 95 95
270 จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ
28 28

- จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 14 14
- จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 14 14

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ

103 103

- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ 89 89
-จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพตางประเทศ 9 9

272 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ - -
- ดานการวิจัย - -
- ดานศิลปวัฒนธรรม - -
- ดานอ่ืนๆ - -

273 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ

- -

- ดานการวิจัย - -
- ดานศิลปวัฒนธรรม - -
- ดานอ่ืนๆ - -

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
284 รายรับท้ังหมดของคณะ (ปงบประมาณ) 96,243,000 96,243,000
285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 376,000 376,000
286 คาใชจายท้ังหมดของคณะโดยไมรวมครุภณัฑอาคารสถานท่ีและท่ีดนิ 81,176,000 81,176,000

- ปงบประมาณ 81,176,000 81,176,000
- ปการศึกษา - -
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287 คาใชจายดานครภุัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ) 5,896,000 5,896,000
288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - -
289 คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 2,068,000 2,068,000
290 คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) 2,302,000 2,302,000
291 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) 9,243,000 9,243,000
292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 16,651,000 16,651,000

องคประกอบท่ี 97 องคประกอบตามอัตลักษณ
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบตัิงานของสถาบันท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณ (จากคะแนนเตม็ ๕)
- -

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 93 93
276 268 580 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีคณุลกัษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
4.08 4.08

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ 16 16
278 270 582 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาโทท่ีมคีุณลกัษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
4.35 4.35

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ - -
280 272 584 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาเอกท่ีมีคณุลักษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
- -

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบณัฑติท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ 449.01 449.01
282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด 109 109
283 275 668 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕) 4.12 4.12
284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ

จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕)
- -

องคประกอบท่ี 98 องคประกอบสํานักงาน กพร.
293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตางประเทศท้ังหมด 13,748 13,748
294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเกาหลี - -
295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเขมร - -
296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาจีนกลาง 265 265
297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาญี่ปุน 206 206
298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาทมิฬ - -
299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาพมา - -
300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาฟลิปโน - -
301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามลายู - -
302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามาเลย - -
303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว - -
304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเวียดนาม - -
305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอังกฤษ 13,277 13,277
306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอินโดนีเซีย - -
307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ - -
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308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ
ท่ีกําหนดท้ังหมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

10,814 10,814

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรท่ี
กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

248 248

312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุนท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

172 172

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโนท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

10,394 10,394

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซีย
ท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดบัไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตาม
กฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซยีนอ่ืนๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)

- -

องคประกอบท่ี 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"
323 307 608 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย - -
324 308 609 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมี

คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
- -
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325 309 610 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภมูิคุมกันภยัจากยาเสพ
ติดทุกชนิด

- -
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