
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2553 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2553 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 -  
31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 7 คน บุคลากร จํานวน 6 คน 
นิสิต จํานวน 9 คน และศิษย์เก่า จํานวน 2 คน 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง    
9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.87 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.70 ได้
คุณภาพระดับดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 

องค์ประกอบ ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 4.00  (ดี) 3.00  (พอใช้) 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 3.86  (ดี) 3.61  (ดี) 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.67  (ดีมาก) 4.67  (ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 4.00  (ดี) 4.00  (ดี) 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
2.00 

(ต้องปรับปรุง) 
2.00 

(ต้องปรับปรุง) 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00  (ดี) 4.00  (ดี) 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 4.00  (ดี) 3.75  (ดี) 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  4.00  (ดี) 4.00  (ดี) 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00  (ดี) 4.00  (ดี) 

ค่าเฉล่ีย 9 องค์ประกอบ 3.87  (ดี) 3.70  (ดี) 

 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

  



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  การ

เสริมสร้างกิจกรรมนิสิตท่ีสมบูรณ์  และให้ความสําคัญกับระบบให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
2. คณะฯ มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต 
3. คณะฯ มีทุนงบวิจัยสนับสนุน และคณาจารย์มีผลงานวิจัย 
4. คณะฯ มีความหลากหลายทางวิชาการ  ซ่ึงสามารถบูรณาการเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือ

สังคมได้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หน่วยงานย่อยยังขาดการทําแผนยุทธศาสตร์ 
2. ขาดการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ  และขาดการประเมินเพ่ือนําผลมาใช้ปรับปรุง 
3. ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังมีน้อย  หากมีการสร้างแรงจูงใจด้านทุนการศึกษาให้กับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา จะทําให้จํานวนนิสิตเพ่ิมจํานวนข้ึน 
4. กรอบในการบริหารงานวิจัยเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับบริการวิชาการไม่ชัดเจน  ไม่มีระบบและกลไก

ในการรวบรวม คัดสรรค์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
5. ระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการเป็นแบบสรุปจากล่างข้ึนบนยัง

ขาดทิศทางในการขับเคลื่อนจากส่วนกลางไปยังผู้ปฏิบัติและเป็นหน่วยงานบูรณาการงานวิจัย  แต่ระบบและกลไกใน
การขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจน 

6. ในด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ผู้บริหารคณะควรวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น  ให้
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ  แล้วนําไปกําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร แล้วแจ้งให้บุคลากร
ในคณะทราบว่า ทิศทางท่ีควรพัฒนาตนเองคืออะไร  โดยคณะฯ ให้บุคลากรกรอกแบบสํารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง ว่าจะพัฒนาด้านใด/อย่างไร/เม่ือใด หลังจากนั้น คณะฯ นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากอาจารย์และบุคลากร 
มาสรุปเป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. หน่วยงานย่อยควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย 
2. คณะฯ ควรติดตามผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และนําผลมาวิเคราะห์ ประเมิน และใช้ใน

การปรับปรุงแผน 
3. ควรให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  และเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและ

ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอต่อจํานวนนิสิต 
4. คณะฯ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ หรือมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านท่ีเก่ียวกับการเรียนการ

สอน  ดังนี้ 
  1) การนําผลการวิจัยในชั้นเรียนในด้านวิธีการสอน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  2) เทคนิคการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 
  



 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง     มีการระดมสมองเพ่ือจัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ถึงแม้ผู้บริหารจะมีการสื่อสารผ่านหัวหน้าสายวิชา แต่อาจารย์โดยท่ัวไปยังไม่ทราบถึงทิศทางของคณะฯ 
2.  หน่วยงานย่อยยังขาดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ จึงทําให้เกิด

สภาพท่ีอาจารย์ตั้งใจทํางานและทํางานหนัก แต่ไม่มีแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนสาขาให้มีความเป็นเลิศ 
ข้อเสนอแนะ     ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานย่อยท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 

จุดแข็ง 
1. การเปิดหลักสูตรท่ีเป็นของคณะเอง เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 4 หลักสูตร  
2. มีหลักสูตรใหม่ท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีเป็นสากล) 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินการปรับปรุงตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรท่ีขอใช้จากคณะอ่ืนๆ ท่ีบางเขนควรลดให้น้อยลง 
2. ควรมีการประเมินและนําผลการประเมินคุณภาพของการบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความต้องการของนิสิตและ
ผู้ใช้บริการ  

3. จํานวนอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย  
4. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ยังไม่เพียงพอกับจํานวนนิสิต (จากการสัมภาษณ์) 
5. ควรมีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร  ก่อนส่งให้คณะกรรมการการศึกษาของคณะและ
มหาวิทยาลัย  

2. จากข้อเสนอแนะของ สปค.01 ในปีท่ีผ่านมา พบว่า สัดส่วนการเพ่ิมข้ึนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษายังคง
น้อยอยู่ เม่ือเทียบกับจํานวนนิสิตในระดับปริญญาตรี (คือ โท และเอก =18 คน ตรี 322 คน) ดังนั้นจึง
ควรเพ่ิมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มากข้ึน 

3. ทุกรายวิชาควรมีรายละเอียดของรายวิชา และควรระบุว่าได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน/กลยุทธ์การสอน/การประเมิน  ในทุกรายวิชา 

4. ควรมีระบบและกลไก ผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ  
5. หางบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
6. ควรทําวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน/ วิธีการสอนในรายวิชาท่ี

อาจารย์รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมทุกด้าน และมีการนําผลประเมินคุณภาพ
การให้บริการมาพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนิสิต 

2. มีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต และส่งเสริมให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยอ่ืน  โดยมีกิจกรรมร่วมกัน  

3. มีระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น  มีโครงการนิสิตพบอาจารย์
ท่ีปรึกษาในหลักสูตรทุกหลักสูตร ซ่ึงจัดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
2. คณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  ควรดําเนินการให้ครบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

เพ่ือนําประเด็นปัญหาท่ีพบมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 



ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาความรู้/กิจกรรมแก่ศิษย์เก่า  ควรจัดในวันท่ีศิษย์เก่ามาร่วมงานจํานวนมาก  เช่น ในงานคืนสู่
เหย้าควรจัดช่วงเวลาให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าด้วย  

2. นําผลประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
2.  คณะมีงบประมาณสนับสนุน โดยมีนโยบายสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 6 ของงบรายได้คณะฯ  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. แม้ว่าคณะมีการกําหนดนโยบายการการส่งเสริมงานวิจัย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพ่ือขับเคลื่อน
งานวิจัย แต่ขาดระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยยังไม่ชัดเจน  ระบบในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมงานวิจัยยังไม่มี การสกัด วิเคราะห์ สังเคราะห์จากข้อมูลกิจกรรมพัฒนา (ตัวบ่งชี้ 2.4) การขาด
การประเมินทบทวนกิจกรรมต่างๆ จะทําให้คณะฯ ไม่ม่ันใจว่าจะสร้างงานวิจัยในระดับสากล ตาม
วิสัยทัศน์ ท่ีกําหนดไว้ได้ 

2. กรอบในการบริหารงานวิจัยเชื่อมโยงการเรียนการสอน การบริการวิชาการยังไม่ชัดเจน   
3. ยังไม่มีการติดตามและประเมินระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย  
4. คณะควรมีการ  ประเมินประสิทธิผลงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิจัยในคณะ (ท้ังนี้เพราะคณะมีความ

หลากหลายสาขา) เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนางานวิจัยได้ตรงประเด็นเพ่ิมข้ึน และควรมีประเมินประสิทธิผล
การให้ทุนสนับสนุนแต่ละกลุ่ม  

5. ระบบและกลไกในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ยังไม่ชัดเจน   

ข้อเสนอแนะ 

     ระบบจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ และจํานวนทุนวิจัยถ้าคณะ
วิชานําผลการดําเนินการไปวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่  จะเป็นข้อมูลท่ีคณะใช้ในการขับเคลื่อน และควรมีข้อมูล
เพ่ือการเทียบเคียงด้วยจะทําให้คณะเห็นพัฒนาการของตนเอง เห็นการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะท่ี
กําหนดว่า “บรูณาการวิชาการ และสร้างสรรค์วิจัยในระดับสากล” ชัดเจนมากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 1. คณะมีความหลากหลายทางวิชาการ ซ่ึงสามารถบูรณาการเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้ดี  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. แม้ว่าคณะจะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง และเป็นหน่วยงานบูรณาการกับงานการวิจัย แต่ระบบ
และกลไกในการขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจน  

2. แม้ว่าคณะมีกิจกรรมและโครงการให้บริการวิชาการท้ังแบบให้บริการแก่ชุมชน และกิจกรรมบริการท่ีมา
จากศักยภาพอาจารย์ แต่ภาพรวมในการบริหารงานบริการวิชาการและทิศทางยังไม่ได้กําหนดการ
เชื่อมโยงความเข้มแข็งกับชุมชนและองค์กรภายนอกยังไม่ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการงาน และ
สร้างเครือข่ายกับชุมชน  

3. ระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิชาการเป็นแบบสรุปจากล่างข้ึนบน ยังขาด
ทิศทางในการขับเคลื่อนจากส่วนกลางไปยังผู้ปฏิบัติ   

ข้อเสนอแนะ 

คณะฯ ควรกําหนดความหมายของชุมชน เช่น พิจารณาโดยพ้ืนท่ีโดยรอบคณะฯ หรือพิจารณา 
จากความร่วมมือกลุ่มสาขาวิชา  แล้วดําเนินการสํารวจความต้องการ จัดทําแผนกิจกรรม และควรมีแผน
ระยะสั้น ระยะยาว 

นอกจากนี้คณะฯ ควรมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
การกําหนดกลยุทธ์อย่างชัดเจนจะทําให้คณะฯ สามารถกําหนดทิศทางในการบูรณาการงานวิชาการกับ
ภารกิจอ่ืนชัดเจนมากข้ึน  และยังเป็นเป้าหมายให้คณาจารย์ในการปฏิบัติชัดเจนข้ึน 

  



องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
โดยธรรมชาติของคณะวิชาท่ีประกอบด้วยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทําให้สามารถ 

บูรณางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา 
เม่ือมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอน แล้วควรนําผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 
ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน  
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการจัดการความรู้ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบการตัดสินใจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรควบคุมดูแลให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการ  เพ่ือใช้ในการประเมิน 
2. ควรมีการจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
จุดแข็ง 1. คณะฯ มีศักยภาพในการหารายได้เพ่ิมจากการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา - 

ข้อเสนอแนะ 
จากการท่ีคณะฯ ได้วิเคราะห์แนวทางการหารายได้เพ่ิมเติม และเริ่มรับจํานวนนิสิตเพ่ิมข้ึน ควรมี

การวิเคราะห์การเงินและวางแผนการใช้เงินรายได้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ เพ่ือพัฒนา
คณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง - 

จุดที่ควรพัฒนา 
คณะมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง  แต่ยังไม่ส่งผลให้มีการพัฒนา ผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน เพ่ือการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
2.  ควรมีการจัดทําระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ และให้ครบท้ัง 9 องค์ประกอบ 

 

  
 


