
๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 
 ผลการดําเนินงานและคะแนนการประเมิน 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการภายใน ๓ สายวิชา คือ สายวิชา
วิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ รวมท้ังมีศูนย์ส่งเสริมการ
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีเอกลักษณ์ คือคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มุ่งประสานศิลป์และวิทย์ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ (Faculty of Liberal Arts and Science 
aim at integrating Liberal Arts and Science disciplines to produce high-quality graduates) 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเม่ือ
เทียบกับเกณฑ์ สมศ.ปรากฏผล ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
ผลการประเมิน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีนิสิตสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๒๕๗ คน จากการสํารวจการได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีภายใน ๑ ปี มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๕๐ 

จากผลการสํารวจฯของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน ๑๘๕ คนผู้ท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา จํานวน ๕ คน ผู้ท่ี
ศึกษาต่อ จํานวน ๓๘ คน และผู้ท่ีไม่ได้งานทํา จํานวน ๒๐ คน ในจํานวนผู้ท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ได้รับเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ๑๒,๕๖๒.๔๙ บาท  

จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปีได้ร้อยละ 
90.24 เท่ากับ ๔.๕๑ คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก ดังตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๑  ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑๘๕ ๒๐๕ ๙๐.๒๔ ๔.๕๑ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
บัณฑิตมีคุณภาพ จึงทําให้ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปีจํานวนมาก 

• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 -  

•  วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  
- 



๒ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
ผลการประเมิน  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยใช้แบบสํารวจท่ีกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
ครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd.หรือThai QualificationsFramework 
for Higher Education) ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้  
๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทุกระดับ 
จํานวน ๔๔ คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๖ ระดับคุณภาพดี ดังตาราง
ท่ี ๒ 

ตารางท่ี ๒  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา    

ลําดับท่ี หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

   ๓.๘๖ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
คณะควรดําเนินการสํารวจผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแยกเฉพาะ เพ่ือจะได้

ทราบถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) แต่ละระดับ 
• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  

- 
 

  



๓ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ผลการประเมิน  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน   
๔๕ คน  มีผลงานท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับในสาขา 
จํานวน ๕ เรื่อง (ค่าถ่วงนําหนักเท่ากับ ๒.๕๐) ผลงานท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน  ๖ เรื่อง (ค่าถ่วงนํา
หนักเท่ากับ ๔.๕๐) 
 จากผลการประเมินผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ภาพรวมของคณะมี ๑๑ เรื่อง คิดเป็นค่าถ่วงนําหนักรวมเท่ากับ ๗.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 15.56 ได้คะแนน ๓.๑๑
ระดับคุณภาพพอใช้ ดังตารางท่ี ๓ 
 
ตารางท่ี ๓  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
๗.๐๐ ๔๕ ๑๕.๕๖ ๓.๑๑ 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- 
• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีจํานวนพอใช้ คณะควรมี
มาตรการให้ผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททุกคน ต้องทําผลงานให้มีคุณภาพ และต้องได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับก่อนการอนุมัติให้สําเร็จ
การศึกษา 

• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  
- 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ผลการประเมิน  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 
  



๔ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ผลการประเมิน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ประจํา จํานวน ๑๓๘ คน (ลาศึกษา
ต่อ ๑๕ คน) ซ่ึงในจํานวนอาจารย์ท้ังหมดมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับชาติ จํานวน ๒๘ เรื่อง มีค่าถ่วงน้ําหนักรวม ๓.๕๐แยกเป็นค่าถ่วงน้ําหนักสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (๒๒ เรื่อง) เท่ากับ ๒.๗๕ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๖ เรื่อง) เท่ากับ ๐.๗๕ 
          มีผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน ๒๘ เรื่อง มีค่าถ่วงน้ําหนักรวม ๗.๐๐ จําแนก
เป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๖ เรื่อง) เท่ากับ ๖.๕๐ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(๒ เรื่อง) เท่ากับ ๐.๕๐ 

มีผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI จํานวน 
๑๕ เรื่อง มีค่าถ่วงน้ําหนักรวม ๑๕.๐๐ จําแนกเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๑๒ เรื่อง) เท่ากับ 
๑๒.๐๐ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๓ เรื่อง) เท่ากับ ๓.๐๐ 

ผลการประเมินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในภาพรวมของคณะได้คะแนน
เฉลี่ย ๔.๗๖ ระดับคุณภาพดีมาก โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าถ่วงน้ําหนักรวม ๒๑.๒๕ มีอาจารย์
ประจํารวมลาศึกษาต่อ ๙๑ คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒๓.๓๕ ได้คะแนน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าถ่วงน้ําหนักรวม ๔.๒๕ มีอาจารย์ประจํารวมลาศึกษาต่อ ๔๗ คน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย ๙.๐๔ ได้คะแนน ๔.๒๖ ระดับคุณภาพดี ดังตารางท่ี ๔ 

ตารางท่ี ๔  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
๒๑.๒๕ 
๔.๒๕ 

 
๙๑ 
๔๗ 

 
๒๓.๓๕ 
๙.๐๔ 

๔.๗๖ 
๕.๐๐ 
๔.๒๖ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จํานวนมาก และมีการรายงานแยก
สาขาอย่างชัดเจน แต่ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลงานเพ่ิมมากข้ึน 
• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

- 
• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  

-  
 
  



๕ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
ผลการประเมิน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ประจํา จํานวน ๑๓๘ คน ลาศึกษา
ต่อ จํานวน ๑๕ คนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน ๑๒๓ คน มีงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ท่ีระบุไว้ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย จํานวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วยโดยงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
จํานวน ๔ เรื่อง คือ ๑) การทดลองต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส นําไปใช้กับมูลนิธิ
โครงการหลวงในการผลิตชุดทดสอบไวรัสในเสาวรสแม่พันธุ์ และเสาวรสท่ีปลูกในพ้ืนท่ีโครงการหลวง   
๒) การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพเพ่ือการเกษตร นําไปใช้ในองค์การบริหารตําบลบางระกํา  
อ.บางเลน จ.นครปฐม ๓) นายวิชัย ไชยสุริยะ นําไปใช้โดยการประยุกต์ใช้น้ําสกัดชีวภาพสูตรต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพ่ิมผลผลิต และลดการใช้สารเคมีรวมท้ังยังมีนําไปใช้ใน
สถาบันการเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ในการเผยแพร่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
และองค์ความรู้ท้องถ่ินให้กับเกษตรกร และนําไปใช้ในการใช้ปุ๋ยเคมี และ ๔) การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํา
สกัดชีวภาพและการใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติ ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ
ออกอากาศในรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ช่วงเกษตรฮอทนิวส์ วันท่ี ๒๒ และ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สําหรับ
งานวิจัยอีก ๑ งานนําไปใช้เชิงพาณิชย์โดยใช้ในโครงการหลวงในการใช้เทคนิคการขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอด
โรคไวรัส  โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือขยายจํานวนต้นแม่พันธุ์ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีมูลนิธิโครงการหลวง  

ผลการประเมินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมของคณะจํานวน ๕ เรื่อง 
ได้คะแนนเฉลี่ย ๐.๙๑ ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน ดังตารางท่ี ๕ 
 
ตารางท่ี ๕  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
  

ลําดับท่ี หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
๕ ๑๓๘ ๓.๖๒ ๐.๙๑ 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- 

• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของงานวิจัย 
• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  

-  
 
 



๖ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
ผลการประเมิน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ประจํา จํานวน ๑๓๘ คน มีผลงาน
วิชาการท่ีมีคุณภาพโดยมีตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านการรับรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตีพิมพ์ลง
ในวารสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํานวน ๑๗ เรื่อง มีค่าถ่วงนําหนักรวมเท่ากับ ๑๒.๗๕ 
 ผลการประเมินประเมินผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๒ ระดับ
คุณภาพดีมากดังตารางท่ี ๖ 

ตารางท่ี ๖  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
๑๒.๗๕ ๑๓๘ ๙.๒๔ ๔.๖๒ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
อาจารย์มีตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดีมาก แต่มีอาจารย์จํานวน

มากท่ียังไม่มีการขอตําแหน่งทางวิชาการ จึงควรมีกลยุทธ์และมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ทําผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเพ่ิมจํานวนการขอตําแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

- 
• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  

- 
  



๗ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
                การเรียนการสอนและการวิจัย                   
ผลการประเมิน 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจํานวนโครงการบริการวิชาการ จํานวน ๓๔ 
โครงการ โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน ๗  โครงการ เช่น โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนแก่ชุมชน ซ่ึงนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ในวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม และโครงการชุมชนสัมพันธ์ครั้งท่ี ๖ นําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
วิชาการพัฒนาชุมชนเป็นต้น 

  ผลการประเมินการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน พบว่า มีจํานวน ๗ โครงการในจํานวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อย ๒๒.๕๘ เม่ือพิจารณาแล้วคณะได้
คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๖ ระดับคุณภาพดี ดังตารางท่ี ๗ 
 
ตารางท่ี ๗  การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 

ลําดับท่ี หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
๗ ๓๑ ๒๒.๕๘ ๓.๗๖ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนให้มากยิ่งข้ึน โดยกําหนดวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจนเก่ียวกับการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการท่ีจัดข้ึน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน การวิจัย หรือบูรณาการท้ังการเรียนการสอนและงานวิจัย 
• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  

- 
 
  



๘ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ผลการประเมิน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีแผนการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก โดยมีโครงการรองรับ จํานวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนแก่ชุมชน 
และ โครงการชุมชนสัมพันธ์ครั้งท่ี ๖ ซ่ึงมีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และในการดําเนินการมีผล
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนมีการดําเนินการเองอย่างต่อเนื่อง ทํา
ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงค่าใช้จ่ายของครอบครัว เป็นต้น 
 จากการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก คณะสามารถดําเนินการได้
จํานวน ๔ ข้อ ได้ ๔.๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพดี ดังตารางท่ี ๘ 

ตารางท่ี ๘  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

๔ ข้อ (ข้อ ๑-ข้อ ๔) ๔.๐๐ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 คณะมีการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภายนอกอย่างจริงจัง แต่การดําเนินการตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ในบางข้ันตอนยังขาดความชัดเจนโดยเฉพาะการป้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
จึงควรระบุและดําเนินการตามกระบวน PDCA อย่างครบถ้วน ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

-  
• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 
 
  



๙ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม                   
ผลการประเมิน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการจัดทําแผนงานและโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีและได้รับอนุมัติในแผนงาน จํานวน ๑๕ โครงการ มีการดําเนินงาน 
จํานวน ๑๒ โครงการ มีการประเมินผลตามโครงการ เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นรวมท้ังมีนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการอ่ืนๆ 

ในจํานวน ๑๕ โครงการท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีการ
ดําเนินงานเพียง ๑๒ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซ่ึงทุกโครงการท่ีดําเนินการ มีตัวชี้วัดรวมท้ังสิ้น จํานวน ๒๔ 
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จํานวน ๒๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ สําหรับผลการดําเนินโครงการดังกล่าว 
ตามรายงานและหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม เช่น ในสังคมเกิดความรักความสามัคคี เป็น
ต้น 
 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะดําเนินการได้ ๔ ข้อได้ ๔.๐๐
คะแนน ระดับคุณภาพดี ดังตารางท่ี ๙ 

ตารางท่ี ๙  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

๔ ข้อ (ข้อ ๑-ข้อ ๔) ๔.๐๐ 

 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
การระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในโครงการยังไม่ชัดเจน และการสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมยังมี

ความเป็นรูปธรรมน้อย ควรทําความเข้าใจการกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และควรมีการติดตามพฤติกรรมขุมชน
อย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้ข้อมูลท่ีแท้จริงและสามารถอ้างอิงได้ 
• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  

- 
  



๑๐ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม                   
ผลการประเมิน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกระดับในการจัดสิ่งแวดล้อมโดยรอบของคณะ ซ่ึงจากการสํารวจพ้ืนท่ี พบว่า มี
การปลูกต้นไม้ร่มรื่น มีกระบวนการกําจัดสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ เพ่ือมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีอาคาร
ในการจัดกิจกรรมของนิสิต ทําให้นิสิตมีระดับความพึงพอใจนิสิตในภาพรวมเฉลี่ย ๓.๗๐  
 ผลการประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คณะดําเนินการได้ ๕ ข้อได้
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก ดังตารางท่ี ๑๐ 
 
ตารางท่ี ๑๐  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

๕ ข้อ (ข้อ ๑-ข้อ ๕) ๕.๐๐ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
มีการดําเนินการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม

เช่น มีอาคารสําหรับดําเนินกิจกรรมของนิสิต อาคารและสถานท่ีโดยรอบมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ต้นไม้
ร่มรื่นแต่ควรเพ่ิมมาตรการประหยัดน้ําและไฟร่วมด้วย 

• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- 

• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  
- 

 
  



๑๑ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
ผลการประเมิน 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการประจําหน่วยงานแต่งต้ังได้คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๔ ระดับคุณภาพดี ดังตารางท่ี ๑๑ 

 
ตารางท่ี ๑๑  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

 

ลําดับท่ี หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
   ๓.๕๔ 

 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- 

• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  
 - 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ 
ผลการประเมิน 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จํานวน ๑๓๘ คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ระดับปริญญาตรีท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๘.๕ คน (ค่าถ่วงน้ําหนักรวมเท่ากับ 
๐.๐๐) ระดับปริญญาโทท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๔๕.๕ คน (ค่าถ่วงน้ําหนักรวมเท่ากับ ๙๑.๐๐) มี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๘ คน (ค่าถ่วงน้ําหนักรวมเท่ากับ ๒๔.๐๐) และมีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จํานวน ๘ คน (ค่าถ่วงน้ําหนักรวมเท่ากับ ๔๐.๐๐) ระดับปริญญาเอกท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน ๕๕ คน (ค่าถ่วงน้ําหนักรวมเท่ากับ ๒๗๕.๐๐) มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๗ คน (ค่าถ่วง
น้ําหนักรวมเท่ากับ ๔๒.๐๐) มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๕ คน (ค่าถ่วงน้ําหนักรวมเท่ากับ ๔๐.๐๐) 
และมีตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน ๑ คน (ค่าถ่วงน้ําหนักรวมเท่ากับ ๑๐.๐๐) 

ผลการการพัฒนาคณาจารย์จากคุณวุฒิของคณาจารย์ในภาพรวมของคณะมีค่าถ่วงน้ําหนักรวมเท่ากับ 
๕๒๒.๐๐ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ ได้คะแนน ๓.๑๕ ระดับคุณภาพพอใช้ ดังตารางท่ี ๑๒ 

 

  



๑๒ 

ตารางท่ี ๑๒  การพัฒนาคณาจารย์  
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
๕๒๒ ๑๓๘ ๓.๗๘ ๓.๑๕ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
-   

• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ควรสร้างระบบสนับสนุนการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์  

• วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕ ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังในภาพรวมเท่ากับ ๓.๖๙ ระดับ
คุณภาพดีดังตารางท่ี ๑๓ 

ตารางท่ี ๑๓  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

ลําดับท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

- ๓.๖๙ 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

บุคลากรมีความต้ังใจดีมาก  
• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ควรมีระบบจัดเก็บข้อมูล หลักฐาน รวมท้ังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ตระหนักและเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยเฉพาะในตัวบ่งชี้ท่ีเก่ียวกับผลลัพธ์หรือผลผลิต ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ของ  
สมศ. ท่ีแสดงถึงความมีคุณภาพขององค์การในภาพรวมสรุป จะเป็นการยกระดับของระบบประกันคุณภาพให้
ดียิ่งข้ึน และมีความคงอยู่อย่างยั่งยืน 

•  วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  
 - 
 

  



๑๓ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ผลการประเมิน  
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการดําเนินการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย และมีผลการสํารวจบัณฑิตตามอัตลักษณ์โดยกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากบัณฑิตจํานวน ๔๔ คน ในจํานวนบัณฑิตท้ังหมด บัณฑิตจํานวน ๒๕๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๗.๑๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๕ ดังตารางท่ี ๑๔ 
 
ตารางท่ี ๑๔ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

- ๓.๘๕ 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

• จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) อาจารย์ส่วนหนึ่งไม่ทราบว่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันคืออะไร ควรประชาสัมพันธ์ใน

หลายๆ รูปแบบ และให้มีความต่อเนื่อง พร้อมท้ังติดตามตรวจสอบว่า บุคลากร นิสิต ได้รับรู้และพร้อมให้
ความร่วมมือ ปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด 

(๒) การประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
อาจมีประเด็นท่ีควรพิจารณาในเรื่องของความเท่ียงตรง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน 
เนื่องจากมีอาจารย์ท่ีไม่ทราบว่าอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะคืออะไร ดังนั้นในการทํากิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ จึงต้องมีการชี้แจงทําความเข้าใจให้ทราบอย่างชัดเจนว่าทํา
กิจกรรมเหล่านี้เพ่ืออะไร 

(๓) ต้องทําความเข้าใจและผลักดัน หรือทําให้กลไกส่งผลต่อระบบ และต้องให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินว่า 
บัณฑิตของคณะมีอัตลักษณ์ตรงตามท่ีกําหนดหรือไม่ 

•  วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  
 - 

 
 
 

 


