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รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13 – 16  สิงหาคม 2556 ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน รายงานผลการด าเนินงานจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ 
9 องค์ประกอบและตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน แผนการพัฒนาปรับปรุง ตารางข้อมูลพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และการบริหารจัดการด้านต่างๆ ซึ่งได้มาจากการรวบรวมผลการด าเนินงานของคณะ 
สถาบันและส านักภายในวิทยาเขตก าแพงแสน แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ จากการ
ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในทั้ง 9 องค์ประกอบ  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย ให้มีคุณภาพ รวมทั้งการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม สู่การพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ สมดังปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และ
ค่านิยมที่ตั้งไว้ โดยมีหน่วยงานประเมินตนเอง  มหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 17 ตัว
บ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12 รวมทั้งหมด 41 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ.+มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก และ สมศ. จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับ ดี และ สกอ. และ 
สมศ. จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก   ส่วนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ไดป้ระเมินฯ ตามตัวบ่งชี้โดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ 
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1และ 18.2) รวม
ทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้คุณภาพระดับ ดี ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ.+มก. จ านวน 24 
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก และ สมศ. จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้
คุณภาพระดับ ดี  สกอ. และ สมศ. จ านวน 37 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับ ดี และ สกอ. 
และ สมศ. จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้คุณภาพระดับ ดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตทุก
ท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานที่เป็นที่
ประจักษ์  ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง และ
คณะอนุกรรมการการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ที่ได้ร่วมมือกันจัดท ารายงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ 
และการด าเนินการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน รวมถึงเกิดประโยชน์
โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 

                                                  

    
   (รองศาสตราจารย์ สมบัติ  ชิณะวงศ์) 

                         รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 

 22   พฤศจิกายน  2556             
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สารบัญ (ต่อ) 
 
 

  
ภาคผนวก ข  

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ี 350/2556 เรื่อง คณะกรรมการประกันคณุภาพ 
และบรหิารความเสี่ยง มก.กพส.  ประจ าปี 2556 สั่ง ณ วันที่ 30 เม.ย. 56 

 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ี 405/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2555 มก.กพส. 

 

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประกนั
คุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ลว 18 ก.ค.55 

 

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง  แก้ไขประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายประกันคณุภาพ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  ลว 15 พ.ย. 55 

 

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประกนั
คุณภาพ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน (เพิ่มเติม) ลว 12 ก.พ. 56 

 

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง เปลี่ยนแปลงต าแหน่งคณะกรรมการ
เครือข่ายประกันคณุภาพ  ลว 29 มี.ค.56 

 

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประกนั
คุณภาพ (เพิ่มเติม) ลว 16 พ.ค.56 

 

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารงานเครอืข่าย
ประกันคณุภาพ ประจ าปี 2556 ลว 29 พ.ค.56 

 

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาตดัสินรางวัล
คุณภาพ ประจ าปี 2556 ลว 25 มิ.ย. 56 

 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ี 563/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกลอง
รางวัลคณุภาพ ประจ าปี  ลว 25 มิ.ย. 56 

 

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่องแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายใน ส าหรับคณะวิชา ส านัก สถาบัน หน่วยงานสนับสุนน และวทิยาเขต ประจ าปีการศึกษา 2555     
ลว 10 พ.ค. 56 

 

 
 



       รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปกีารศึกษา 2555 

  

 

    

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                         บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน        หน้า    1 

บทน ำ 
บทสรุปผู้บริหำร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย    
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท า
รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัว
บ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 17 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12 
รวมทั้งหมด 41 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ.+มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก และ สมศ. จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้คุณภาพระดับ ดี และ  สกอ. และ สมศ. 
จ านวน 41 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

ส่วนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้
ประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้โดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัว
บ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1และ 18.2) รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้คุณภาพ
ระดับ ดี ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ.+มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก และ สมศ. จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับ ดี และ  สกอ. และ สมศ. 
จ านวน 37 ตัวบ่งชี้         มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับ ดี 

 ผลกำรประเมินตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี*  
กลุ่มของตัวบ่งชี ้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ (เต็ม 5) 

กรรมกำร ประเมินตนเอง 
2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 3.80 ด ี 4.51 ดีมาก 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 3.80 ด ี 4.49 ด ี 4.79 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 1-14 ตัวบ่งช้ี ยกเว้น
ตัวบ่งช้ีที ่12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 
18.2 

4.58 ดีมาก 4.44 ด ี 4.49 ด ี

รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบ่งชี้ 4.09 ด ี 4.47 ดี 4.66 ดีมำก 
รวมท้ังหมด 38 ตัวบ่งชี้ 4.05 ด ี 4.49 ดี 4.67 ดีมำก 
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 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภำพ 1. สกอ.+มก. 

(24 ตัวบง่ชี้) 
2. สกอ. 

(23 ตัวบง่ชี้) 
3. สมศ. 

(14 ตัวบง่ชี้) 
4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ระดับคุณภำพ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.53 4.51 4.53 4.51 4.62 4.25 4.48 4.25 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

5.00 4.33 5.00 4.33 - - 5.00 4.33 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย  5.00 4.67 5.00 4.67 3.68 3.76 4.34 4.21 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ  

4.75 4.75 4.75 4.75 3.98 3.98 4.68 4.68 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

5.00 4.00 5.00 4.00 4.79 4.49 4.90 4.24 ดีมำก ดี 

คะแนนภำพรวม 4.80 4.51 4.79 4.49 4.45 4.43 4.67 4.49   
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ดีมำก ดี   

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ ของคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลได้ดังนี้  
1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมำก (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 26 ตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 
ตัว

บ่งชี้ที ่
รำยละเอียด ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 54.17 4.51  
2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 
6 ข้อ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร 7 ข้อ 5.00 

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ 6 ข้อ 5.00 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัยประจ า 

338,958.21 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
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ตัว
บ่งชี้ที ่

รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

5.2 กระบวนการบริการวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ

ของคณะ 
7 ข้อ 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 

สมศ.    
3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือ

เผยแพร ่
ร้อยละ 30.77 5.00  

4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 90 5.00  

5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 37.46 4.99  
8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ร้อยละ 45.56 5.00  

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ 5.00  

10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00  
11 การพัฒนาสุนทรีภาพในมิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00  
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของ

สถาบนั 
5 ข้อ 5.00  

18.1 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ในประเดน็ที่ 1  
การแก้ปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในคณะ 

5 ข้อ 5.00  

18.2 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ในประเดน็ที่ 2 
การแก้ปัญหาให้กับชุมชน 

5 ข้อ 5.00  

 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
รำยละเอียด ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.    
2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 6 ข้อ 4.00  
2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมที่จัดให้กับนิสติ 4 ข้อ 4.00 

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ 4.00  
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 4 ข้อ 4.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 4.00 

สมศ.    
1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 
ร้อยละ 88.99 4.45  
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ตัวบ่งชี้
ที่ 

รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

 

2 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.02 
4.02  

 
6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 17.53 4.38 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 4.42 4.42  
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 4.26 3.55 
15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.49 4.49 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 4 ข้อ 4.00  
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.08 4.08 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.    
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ร้อยละ 16.35 2.73 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 4 ข้อ 3.00 
3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 4 ข้อ 3.00 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สมศ.    
7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 3.81 1.90  
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 1.1.11    ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป 

บบทที่ทที่    11   
ข้อมูลเบื้องต้นของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ข้อมูลเบื้องต้นของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

วิทยำเขตก ำแพงแสนวิทยำเขตก ำแพงแสน  
 

 
                                                                                  

 ชื่อหน่วยงำน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   
Kasetsart  University  Kamphaeng Saen Campus 

 สถำนที่ตั้ง 
เลขที่ 1  หมู่ที่ 6  ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  73140   
โทรศัพท์ : 034-281-053 – 6 
เว็บไซต์ : http://www.kps.ku.ac.th 

 เครื่องหมำยรำชกำรประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
ตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นรูปวงกลมมีพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบ

บัวคว่ า และกลีบบัวหงาย และมีข้อความ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2489” ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด  
ภาคภาษาอังกฤษ  มีองค์ประกอบเหมือนกับภาคภาษาไทย แต่เปลี่ยนจากอักษรภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
โดยใช้ข้อความ “KASETSART UNIVERSITY 1943” มีสีตรา ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น สีเขียว
ใบไม้   (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 98 ง หน้า 34 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2552 ประกาศ
ภาพเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 19มิถุนายน พ.ศ. 2552)  

 
เครื่องหมายราชการประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รูปวงกลม มีชื่อหน่วยงาน “วิทยาเขตก าแพงแสน” ล้อมรอบภาพเครื่องหมาย
ราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านล่างเป็นครึ่งวงกลม โดยมีเส้นรอบนอกสองเส้นปิดชื่อหน่วยงาน 
ปลายเส้นทั้งสองมีลักษณะเป็นแฉกเหมือนโบว์ (ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วย
การก าหนดภาพเครื่องหมายราชการส าหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 ประกาศ 
ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550) 

http://www.muslimthai.com/wiki/à¹€à¸§à¹�à¸�à¹�à¸�à¸•à¹�
http://www.kps.ku.ac.th/
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 ต้นไม้ และ สีประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   

ต้ น ไ ม้ ป ร ะ จ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  คื อ  ต้ น น น ท รี  (Peltophorum 
pterocarpum)  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงปลูกต้นนนทรี จ านวน 9 ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา 15.30 น. นับเป็นวัน
ประวัติศาสตร์ นนทรีทรงปลูก ที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่างไม่มีวันลืม 
และสีประจ ามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวใบไม้   

 

   
 

 เพลงประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
เพลงประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่  เพลงพระรำชนิพนธ์ เกษตรศำสตร์  ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2509  โดยโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร แต่งค าร้องถวาย 
 
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2509
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90_%E0%B8%93_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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บทที่ 2 
การรายงานผลการด าเนนิงาน 

 
 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลิศทาง

การเกษตรในระดับสากล  ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินงานมุ่งเน้น
ภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศโดยการ
สร้างกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการด าเนินงานได้
ปรากฏผลสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เปิดสอนหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งหมด 77 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 27 หลักสูตร   ระดับ
บัณฑิตศึกษา 33 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 17 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร  และมีอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 53.91 มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของนิสิตและบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ มีทรัพยากรและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา มีการน าเทคโนโลยี สื่อการสอนและ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง เพ่ือความพร้อมในก้าวสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีการ
เตรียมการรับนักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในวิทยาเขต ในปีการศึกษา 2556   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้พัฒนากระบวนการ โดยจัดโครงการและกิจกรรมตั้งแต่
การรับนิสิตเข้าเรียนจนจบหลักสูตร เพ่ือให้ได้นิสิตที่พึงประสงค์คือ นิสิตมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 5 ด้าน 
มีวินัย ซื่อสัตย์ ปลอดอบายมุข ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ มีการจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับ
นิสิตที่ยากจนและเรียนดี มีการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้นิสิตได้ใช้ชีวิตในวิทยาเขตอย่างมีสุนทรียภาพ และสนับสนุน 
ส่งเสริม ให้นิสิตจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตด้านต่างๆ ได้แก ่กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน   

2. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ให้ความส าคัญกับการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย เพ่ือพัฒนาต่อยอดและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้มั่งคั่ง โดย
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยมุ่งหวัง
ที่จะเป็นผู้น าทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ ซึ่งอาจารย์และบุคลากรทางการวิจัย มีงานวิจัยที่มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัยที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลสากล มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติใน
ทุกสาขาวิชา รางวัลบุคคลตัวอย่าง อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับรัฐบาลอิสราเอล ในโครงการศูนย์รวม
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยสู่เกษตรกรและผู้สนใจ 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน 
ได้แก่ มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้าน
การบริหารจัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัว
บ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้
ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย 
โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 

0.00–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51–5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนพบว่า  มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. + มก. 
จ านวน  24 ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก และ สมศ. จ านวน 17  ตัวบ่งชี้  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.45  ได้คุณภาพระดับ ดี  และ สกอ. และ สมศ จ านวน 41 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 
ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
มก. เท่ากับ 4.38  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.40 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม 
เท่ากับ 4.39 ได้คุณภาพระดับ ดี 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. 
เท่ากับ 5.00  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 3.71  และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม 
เท่ากับ 4.35 ได้คุณภาพระดับ ดี 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 5.00 และผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 5.00 และผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ผลการประเมิน ปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ  4.02 4.75 4.75 4.75 5.00 4.40 4.50 4.51 4.51 4.40 4.86 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต  - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.71 3.71 5.00 5.00 3.71 4.35 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ  - 4.75 4.75 4.75 - 4.42 4.42 4.75 4.75 4.00 4.68 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  - 5.00 5.00 5.00 - 4.78 4.78 5.00 5.00 4.78 4.89 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.26 4.89 4.89 4.89 5.00 4.42 4.46 4.79 4.78 4.45 4.67 
    

ผลการประเมิน ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ด ี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ตามเกณฑ์ สกอ. + มก. จ านวน  24 ตัวบ่งชี้  มี
คะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก และ สมศ. จ านวน 17  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.45  ได้คุณภาพ
ระดับ ดี  และ สกอ. และ สมศ จ านวน 41 ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.62 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.69      
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
มก. เท่ากับ 4.80  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.80  และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม 
เท่ากับ 4.78 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร ได้คุณภาพระดับ ดีมาก การอุดมศึกษา พบว่า   
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.42 
และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.93 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- มาตรฐานที ่2 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา พบว่า   ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.72 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.72 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ภาพรวม เท่ากับ 4.72 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.50  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 3.71 และผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.03 ได้คุณภาพระดับ ดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ผลการประเมิน ปัจจัย

น าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพบณัฑติ  - - - - 5.00 4.62 4.69 5.00 5.00 4.62 4.69 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

4.26 4.94 4.94 4.94 - 4.67 4.67 4.81 4.80 4.67 4.78 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ด้านธรรมาภบิาลของ
การบริหารการอดุมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.42 4.42 5.00 5.00 4.42 4.93 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

4.26 4.90 4.89 4.90 - 4.72 3.92 4.72 4.70 4.72 4.72 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสรา้งและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้ 

- 4.50 4.50 4.50 - 3.71 3.71 4.50 4.50 3.71 4.03 ด ี ด ี ดี ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 4.26 4.89 4.89 4.89 5.00 4.45 4.49 4.79 4.78 4.45 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนพบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน 
ตามเกณฑ์ สกอ. + มก. จ านวน  24 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก และ สมศ. จ านวน 
17  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.45  ได้คุณภาพระดับ ดี  และ สกอ. และ สมศ จ านวน 41 ตัวบ่งชี้  มีคะแนน
เฉลี่ย 4.67  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมอง      
การบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.74  และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.8 9     
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.90          
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.90 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.87      
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

3. ด้านการเงิน พบว่า และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00   และตาม     
ตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. 
เท่ากับ 4.01  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 3.66  และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม 
เท่ากับ 3.84 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ผลการประเมิน ปัจจัย

น าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.74 4.78 5.00 5.00 4.74 4.89 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.80 4.80 4.90 4.90 4.80 4.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม 3.52 4.50 4.50 4.50 - 3.66 3.66 4.01 4.01 3.66 3.84 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 4.26 4.89 4.89 4.89 5.00 4.45 4.49 4.79 4.78 4.45 4.67 
    

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า    
มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ทุก
มาตรฐานตามตามเกณฑ์ สกอ. + มก. จ านวน  24 ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
และ สมศ. จ านวน 17  ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.49  ได้คุณภาพระดับ ดี  และ สกอ. และ สมศ จ านวน 
41 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อน
ผลการด าเนินงานของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ผลการด าเนินงานในทุกด้าน    
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.62  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.24 และ        
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.55 ได้คุณภาพระดับ ดี เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

- ด้านกายภาพ พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00      
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านวิชาการ พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.2 1          
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 3.52 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.09 

- ด้านการเงิน พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00         
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 
4.83  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.60 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม 
เท่ากับ 4.87 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

 
  2.  มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ผลการด าเนินงานในทุก
ด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.62 และ  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.86 อยู่ในระดับ ดีมาได้คุณภาพระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า 

- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.62 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.83
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านการวิจัย พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00        
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 3.71 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม เท่ากับ 4.35 
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
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- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
มก. เท่ากับ 5.00  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 5.00 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ภาพรวม เท่ากับ 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
มก. เท่ากับ 5.00  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 5.00 และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ภาพรวม เท่ากับ 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

4.02 4.80 4.80 4.80 - 4.24 4.24 4.62 4.62 4.24 4.55 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 
   2) ด้านวิชาการ 3.52 4.67 4.67 4.67 - 3.52 3.52 4.21 4.21 3.52 4.09 ดี ดี ดี ดี 
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.83 4.83 - 4.60 4.60 4.83 4.83 4.60 4.78 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.51 4.55 5.00 5.00 4.51 4.75 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

  1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.62 4.69 5.00 5.00 4.62 4.83 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
  2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.71 3.71 5.00 5.00 3.71 4.35 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
  3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
  4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.26 4.89 4.89 4.89 5.00 4.45 4.49 4.79 4.78 4.45 4.67 
    

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนสามารถ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง 

1. มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผน 10 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

2. กิจกรรมของวิทยาเขตเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีการร่วมประชุม
การท างานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เป็นผลชัดเจน  

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 ข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

การจัดสภาพแวดล้อม และระบบสวัสดิการที่เอ้ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอ้ือ
ให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จุดแข็ง 

มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตอย่างมีระบบและกลไกครบถ้วน ตลอดจนมีกิจกรรมพัฒนานิสิตหลากหลายครบ
ทุกด้าน 

จุดควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพในการท าวิจัยสูงท าให้ได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกจ านวนมาก 
2. มีผลงานวิจัย ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3. สามารถบูรณาการวิจัยให้เข้ากับการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรขอทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกให้มากขึ้น 
2. สนับสนุนในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และ          

เชิงพาณิชย์ เพ่ิมมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ยังมีปริมาณน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
วิทยาเขตฯ และคณะควรผลักดันให้อาจารย์มีการรวบรวมผลงานวิชาการที่ท าในรูปแบบต่างๆ เช่น  สื่อ

การเรียนการสอน เอกสารแจกประกอบการสอน เป็นต้น มาจัดท าเป็นต าราหรือหนังสือให้มากขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้
อาจารย์มีการขอผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 

1. มีหน่วยงานให้บริการวิชาการเฉพาะด้าน พร้อมห้องปฏิบัติการในลักษณะห้องเรียนมีชีวิต รวมทั้งมี
พ้ืนที่ส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านพืช สัตว์ และประมง รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือบริการ
วิชาการแก่สังคมด้านต่างๆ 

2. มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์การเกษตร สัตวศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ ประมง และวิชาชีพที่สามารถรองรับความต้องการของสังคมในพ้ืนที่ได้ทุกระดับ 

3. มีผู้บริหารที่ให้ความส าคัญและสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ โดยการสร้างเครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการครอบคลุม หลากหลาย สาขาวิชาทั้งด้านเกษตร 
อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านบริการ

วิชาการ ควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน โดยวิทยาเขตก าแพงแสนควรจัดท าหนังสือเพ่ือ
ขอเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อวิชาต่างๆ 

2. แผนการเรียนการสอนของคณะต่างๆภายในวิทยาเขตก าแพงแสน ควรให้บุคลากรสายสนับสนุนมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ือสอดคล้องนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีความร่วมมือด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชน
รอบข้าง บุคลากร และนิสิตที่เข้มแข็งผ่านโครงการ 9 บวร  

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมและสนับสนุน การจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน  
 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งม่ันในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า 
2. มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความมีใจรักองค์กร เสียสละและอุทิศตนในการท างาน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
2. ควรจัดท าแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

 จุดแข็ง 
มีการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้  และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน        

จุดที่ควรพัฒนา  
 -  

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และมีแนวปฏิบัติที่ดีของการประกัน

คุณภาพที่หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  

ข้อเสนอแนะ 
 -  
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับ
ภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลการประเมินย้อนหลัง ประจ าปีการศึกษา 

ผลการประเมิน          
ปีการศึกษา 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 

2554  
สกอ. 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

2554  
สมศ. 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

2555  
สกอ. 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

2555 
สมศ. 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

2555 
สกอ. 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

2555  
สมศ. 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 4.91 4.59 4.95 4.56 4.86 4.46 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4.46 3.63 4.74 4.50 4.56 4.27 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 4.82 4.29 4.74 4.84 4.32 4.54 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4.13 3.76 4.46 3.56 4.15 3.40 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 4.54 4.35 4.73 466 4.69 4.66 

สถาบันวิจัยและพัฒนาก าแพงแสน 4.78 - 4.88 - 4.67 - 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 4.62 - 4.86 - 4.86 - 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 3.51 - 4.18 - 3.51 - 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 4.80 - 4.87 - 4.40 - 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 4.30 - 4.60 - 4.27 - 
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บทที่ 4 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 

   
ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ตามรอบปี

การศึกษา 2555 มติที่ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2555 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ      
(สปค.01) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 (ผลงานรอบปีการศึกษา 
2554 มิ.ย. 54 - พ.ค. 55) ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2555  จ านวน 24 โครงการ โดยมีผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
91.67 และไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ 

1.  ควรพิจารณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มากไป ว่าศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมหลวง 
วัฒนธรรมราษฎร์ ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้ว เช่นงานประเพณีไหว้ครู แห่เทียนพรรษาฯลฯ หากแต่ควรพิจารณา
วัฒนธรรมในรูปที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย  หรือวิทยาเขตโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรม
เกษตร เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านต่างๆ การดูแลรักษา พืชสัตว์ แบบพ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทยที่ใช้สมุนไพร 
เป็นต้น 

2. เนื่องจากภารกิจของสถาบันการศึกษา มีความหลากหลาย วิทยาเขตควรมีระบบการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิผลของด้านการวิจัย กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ รวมถึงการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
ของระบบงานและกระบวนการทั้งด้านเชิงธุรกิจ พันธกิจ และสนับสนุนที่ส าคัญทั้งในระดับวิทยาเขต และคณะ
หน่วยงานทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เกิดประสิทธิผลต่อการบรรลุของวิสัยทัศน์การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย 
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แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
แผนพัฒนาปรับปรุงวิทยาเขตก าแพงแสน ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

(ผลงานรอบปีการศึกษา 2554 มิ.ย. 54 - พ.ค. 55) ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2555 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

รายงาน ณ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 
ปรับปรุงครั้งที่ 2 มติที่ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 
ปรับปรุงครั้งที่ 3 มติที่ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2556 วาระสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 

1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม               
1.  วิทยาเขตฯ ควรมีการก าหนดความหมาย เส้นทางกลยุทธ ์และ
กรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มุ่งสู่ความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั และความเป็นเลิศในระดับ
สากลให้มีความชัดเจน รวมถึง การน าเอกลักษณ ์ความท้าทายด้าน
ต่างๆ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของวิทยาเขต ในการก าหนดกล
ยุทธ์ของวิทยาเขต รวมถึง น าไปใช้ในการปรับโครงสร้างการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตา่งๆภายในวทิยาเขตเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ก าหนดความหมาย เป้าหมาย 
เส้นทางกลยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน ์

โครงการสัมมนาผู้บริหาร
ระดับสูง เร่ือง การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์และ
การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของวิทยา
เขตก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ทีก่ าหนดความหมาย 
เป้าหมาย เส้นทางกลยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน ์

มค. 56 - มีค. 56   รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วย 

2.  กรรมการประจ าวิทยาเขต และกรรมการประจ าคณะ ควรมี
บทบาทในการติดตามประสิทธิผลและการบรรลุผลการด าเนินการและ
แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน พ.ศ. 
2552-2555 โดยเฉพาะการด าเนินการของโครงการและตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ของเป้าประสงค์ทั้ง 15 ด้าน แผนกลยุทธ์ที่ถา่ยทอดไปยังคณะ
ต่างๆ และผลการพัฒนาตามเอกลกัษณข์องวิทยาเขต 

ก าหนดให้เป็นวาระเร่ืองพิจารณา 
การติดตามประสิทธิผลและการ
บรรลุผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนในการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต และกรรมการ
ประจ าคณะ มีการประชุม
ติดตามประสิทธิผลและ
การบรรลุผลการ
ด าเนินงาน  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต และกรรมการ
ประจ าคณะ ที่มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์   

พย.55 - กย. 56  รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วย 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

3.  เป้าหมายของตัวชี้วัดระดบักลยุทธ์ยงัขาดความท้าทาย มีหลาย
ตัวที่เป้าหมายมีค่าเท่าเดิม หรือมีค่าต่ าลงและไม่สม่ าเสมอ ยังไม่มี
การเทียบเคียงผลการด าเนินการที่จะแสดงวิสัยทัศน์ของความเป็น
เลิศของวิทยาเขตก าแพงแสน  

ก าหนดความหมาย เป้าหมาย 
เส้นทางกลยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน ์

โครงการสัมมนาผู้บริหาร
ระดับสูง เร่ืองการทบทวน
แผนกลยุทธแ์ละจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
ของวิทยาเขตก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ทีก่ าหนดความหมาย 
เป้าหมาย เส้นทางกลยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน ์

มค. 56 - มีค. 56   รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วย 

4.  ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาวที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธแ์ละกรอบเวลาทั้งในระดับวทิยาเขต และคณะต่างๆ 
โดยมีการประเมินการใช้ประโยชน ์ความต้องการและแหล่งที่มาของ
ทรัพยากรที่ใช้แต่ละแผนกลยุทธ ์สร้างความสมดุลของทรัพยากร
ด้านการเงินและทรัพยากรอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อผลักดันความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของทั้งระดับวิทยาเขต คณะ
และหน่วยงานต่างๆ รวมถึง การประเมินความเส่ียงด้านการเงินและ
ความเส่ียงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏบิตัิการ  

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาเขตก าแพงแสน2. ประเมิน
ความเส่ียงด้านการเงินและด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัตกิาร 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธข์องวิทยาเขต
ก าแพงแสน2. จัดท าแผน
บริหารความเส่ียงด้าน
การเงินและด้านอื่นที่มี
ปัจจัยความเส่ียงสูง 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยา
เขตก าแพงแสน  

มค. 56 - มีค. 56   รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วย
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
และบริหารความ
เส่ียง 

5.       วิทยาเขตฯ ควรมีการก าหนดแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องและท าให้บรรลุผลของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง การเปลีย่นแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ความต้องการทั้งด้านความรู ้ทักษะ ขีดความสามารถและอัตราก าลัง
ของทุกกลุ่มทุกประเภทของคณาจารย์และบุคลากร  

ท าการส ารวจความตอ้งการด้าน
ความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ
ตามความเหมาะสมของทุก
ต าแหน่ง  

จัดท าแผนทรัพยากร
บุคคล ที่สอดคล้องและท า
ให้บรรลุผลตามแผนกล
ยุทธ ์

มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มค. 56 - มีค. 56   ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

6. เนื่องจากภารกจิของสถาบันการศึกษา มีความหลากหลาย วิทยา
เขตควรมีระบบการบูรณาการอยา่งมีประสิทธิผลของด้านการวิจยั 
กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ รวมถึงการออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมของระบบงานและกระบวนการทั้งด้านเชิงธุรกิจ 
พันธกิจ และสนับสนุนที่ส าคัญทั้งในระดับวิทยาเขต และคณะ
หน่วยงานทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน เกิด
ประสิทธิผลต่อการบรรลุของวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 

ส่งเสรมิและสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การบูรณาการ ด้านการวิจยั กับ
การเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ  

มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างหนว่ยงานต่างๆ 
เพื่อวางแผนการบูรณา
การด้านการวิจยั การ
เรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ ตลอดจน
การสร้างนวัตกรรม อย่าง
เป็นระบบ (งานเกษตร
ก าแพงแสน) 

มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและวิทยาเขตให้การ
สนับสนุนตามความเหมาะสม 

มค. 56 - พค. 56   คณะกรรมการ
การศึกษา 

7. การพัฒนาคุณภาพของวิทยาเขตควรวางระบบให้เป็นเครื่องมือ
ของการบริหารจัดการวิทยาเขตสู่ความเป็นเลิศ ใช้ในการติดตาม
และสนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ได้วาง
ไว้ การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะต่างๆในวิทยา
เขตยังมีความแตกต่างกันทั้งในด้านของแนวคิด วิธีการด าเนินงาน 
และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

ก าหนดให้เป็นวาระเร่ืองพิจารณา 
การติดตามประสิทธิผลและการ
บรรลุผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนในการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต และกรรมการ
ประจ าคณะ มีการประชุม
ติดตามประสิทธิผลและ
การบรรลุผลการ
ด าเนินงาน  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต และกรรมการ
ประจ าคณะ ที่มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์   

พย.55 - กย. 56  รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วย 

8. วิทยาเขต ควรมกีารเลือก รวบรวม และบูรณาการข้อมูลและ
สารสนเทศ ให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน รวมถึง การยืนยัน
ความถูกต้องและนา่เช่ือถือของข้อมูลในระดับต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อใช้ใน
การติดตามความก้าวหน้าของแผนกลยทุธ์และการตัดสินใจ  

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ และรวบรวมบูรณา
การข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความ
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
รวมถึง การยืนยันความถูกต้อง
และน่าเช่ือถือของข้อมูลในระดับ
ต่างๆ 

 ข้อมูลและสามรสนเทศได้รับการ
ยืนยันความถูกต้อง 

มค. 56 - มีค. 56  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
และบริหารความ
เส่ียง 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

9.  วิทยาเขตควรสร้างช่องทางการสื่อสารแบบสองทิศทางให้มี
ประสิทธิผลมากขึ้นรวมถึงการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการของผู้เรียน/นิสิต คณาจารย์/บคุลากร และผู้ใช้บริการ ใน
ด้านสภาพแวดล้อมดา้นการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การใช้อินเตอร์เนต การลงทะเบียน
การศึกษา การบรกิารหอพัก การบรกิารห้องสมุด สนามกีฬา การ
บริการบ้านพกั โรงอาหาร ความปลอดภัยด้านจราจร และการสูญ
หายของทรัพย์สิน เป็นต้น ที่ครอบคลุมถึงทั้งพื้นที่ภายในวิทยาเขต 
และพื้นที่ภายนอกรอบๆวิทยาเขต 

1. มีระบบการสือ่สารแบบ
สองทิศทาง เช่น เว็บบอร์ด มกีารใช้
ประโยชน์ได้จริง และมกีารใช้ได้
อย่างกว้างขวาง 
2. มีเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบกลั่นกลอง
ข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห ์และ
วางแผนด าเนนิงานให้สอดรับ  
3. เพิ่มชอ่งทางและประชาสัมพนัธ์
ให้บุคลากร และนิสิตทราบ 

มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ความต้องการใช้จริงจาก
ข้อมูลที่ได้รับ และ
วางแผนเพื่อรองรับความ
ต้องการ 

1.มีการน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาและ
ปรับปรุงไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60  ของ
เร่ืองที่เห็นชอบให้ด าเนินการ  

มค. 56 - พค. 56   รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วย 

10.  วิทยาเขตฯ ได้มีผลงานวิจัยสถาบนั การพัฒนาและนวัตกรรม
ในการท างานในบางหนว่ยงาน เช่น การวิจัยผลการตกออกกลางคัน
ของนิสิตแยกตามคณะต่างๆ ประสิทธิผลของการศึกษาของนิสิตที่
รับเข้าจากกลุ่มต่างๆจากคะแนนเฉลี่ยของนิสิตจ าแนกตามชอ่งทาง
เข้าศึกษา การลดรอบเวลาการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการบริการนิสิต รวมถึง ผล
การประเมินการบรกิารด้านต่างๆ ควรน าผลมาวิเคราะหจ์ัดล าดับ
ความส าคัญเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องและก้าวกระโดด รวมถึง 
ระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ของการเป็น Quality Campus ของ KU-KPS  

1. น าผลการวจิัยสถาบัน มา
จัดล าดับความส าคัญและต่อยอด
การด าเนินงานพัฒนาปรับปรุง
การท างาน 

1. ด าเนินงานต่อยอดจาก
การวิจยัสถาบัน เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จ                           

1. มีโครงการที่ต่อยอดจากการวิจยั
สถาบัน     

มค. 56 - มีค. 56   
  

ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต

ก าแพงแสน 

2. จัดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน
องค์กรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2. จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขององค์กร 

 2. มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

มค. 56 - มีค. 56 

องค์ประกอบที่  1   ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ           
1. ไม่ชัดเจนถึงความ
สอดคล้องของแผนกลยุทธ์
กับแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 

  1. วิเคราะห์ความสอดคล้องแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 
2. ทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์
และปรับปรุง 

1. โครงการสัมมนา
ผู้บริหารระดับสูง เร่ือง
การทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของวิทยา
เขตก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ทีก่ าหนดความหมาย 
เป้าหมาย เส้นทางกลยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน ์

 ต.ค.-ธ.ค. 2555   รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วย  และ งาน
แผนงาน 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

2. วิทยาเขตยังไม่มีการ
ประเมินผลการด าเนิน การ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตไปปรับปรุงแผนกลยุทธ ์
  
 
 
 

  
  

1. วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนอุดมศึกษาระยะยาวและ
ของมหาวิทยาลยัฯ เพื่อน าไป
ก าหนดแผนกลยุทธข์องวิทยาเขต
ก าแพงแสน ให้ชัดเจน ทั้งระดับ
วิทยาเขต  และถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์สู่หนว่ยงานภายในวิทยาเขต  
2. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์และ
ด าเนินการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 

1. การประชุม/สัมมนา
จัดท าแผนกลยุทธว์ิทยา
เขตก าแพงแสน 
  

1. ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตฯ และบุคลากรจาก
หน่วยงานย่อยเข้าร่วมประชุม 
2. มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ด ี

  
  

  
  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต             
  1.  ควรก าหนดให้มกีระบวนการในการ

ตรวจติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการและการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิให้เป็นไปตามเกณฑ์ครบทุก
หลักสูตร โดยควรมีหน่วยงานหรือ
กรรมการระดับวิทยาเขตดูแลใน
ภาพรวมที่ชัดเจน 

ก าหนดกระบวนการในการตรวจ
ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการและการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ครบทุกหลักสูตร โดย
มอบคณะกรรมการศึกษาระดับ
วิทยาเขตดูแลในภาพรวมที่
ชัดเจน 

1 มีคณะกรรมการตรวจ
ติดตามกระบวนการใน
ระดับวิทยาเขต 

 1. มีกระบวนการ (รายการหลักฐาน
รายงานการประชุม) 

  ต.ค.-ธ.ค. 2555   ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
การศึกษาฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ควรต้องประเมินผลการเรียนการ
สอนให้ครบทุกรายวิชา (ในรายวิชาที่
ต้องมีการประเมิน) เพื่อให้ทราบ
จุดอ่อน-จุดแข็งของการเรียนการสอน 
จะได้น ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ตรงกับความตอ้งการ
ของผู้เรียนต่อไป และหลังจากได้ผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาแล้ว ควร
ต้องมีการวิเคราะห์ทั้งในระดับภาพรวม
และระดับรายวิชา และน าผลการ
วิเคราะห์ไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

1. มอบคณะกรรมการการศึกษา
ฯ หามาตรการ เพื่อให้เกิดการ
ประเมิน 

  1. มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนครบทุกรายวิชา 
2. มีการน าผลการประเมินการเรียน
การสอนไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนทุกระดับ 

 ต.ค. 2555 - 
เม.ย. 2556 

  คณะกรรมการ
การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
      

1. เอกสารอ้างอิงการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ 3.1 ข้อ 
6 ส่วนใหญ่เป็นการประเมิน
ความพึงพอใจเท่านั้น ไม่มี
การประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ 3 เร่ือง    

1. การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/นิสิตควรมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผน ปัจจุบันมีเพียงตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ  

1. จัดท าแผนงานพัฒนานิสิตที่มี
การก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมาย และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

1.การประชุมก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของแผน
และโครงการ 

1.มีแผนการจัดกิจกรรมนิสิตที่มี
ก าหนดตัวบ่งชี ้

 ธค 2555 - เมย. 
2556 

  ผู้ช่วยรองอธกิารบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต 
ผู้อ านวยการกอง
กิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

1) การจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิต 2) 
การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน/นิสิต  3) การ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์และวิชาชีพ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 

2. คณะต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาเขต
ก าแพงแสน ควรไปศึกษาท าความ
เข้าใจ ค าวา่ “ระบบ” การให้
ค าปรึกษาและวัดการประเมินผล
ระบบการให้ค าปรกึษาวิชาการที่
ถูกต้องว่า คือ อะไร มีความหมาย
อย่างไร ครอบคลุมอะไรบ้าง ซ่ึงมิใช่
การประเมินอาจารย์ที่ปรกึษาเท่านั้น 
โดยศึกษาการเขียนรายงาน SAR ของ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองการ
ประเมินระบบการให้ค าปรกึษาและ
การน าผลประเมินไปใช้ 
3. ควรมีการก าหนดขั้นต่ าของกลุ่ม
ตัวอยา่ง และระดับความส าเร็จของการ
ประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ทุกคณะ 

2.ก าหนดและระเบยีบเกณฑ์การ
ประเมินผลระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาในทุกคณะที่ชัดเจนและ
ครบถ้วน (เช่น ขั้นต่ ากลุ่ม
ตัวอยา่ง ระดับความส าเร็จของ
การประเมินฯ) 

2. โครงการแนะแนว
อาชีพ/พัฒนา
ประสบการณ์และวิชาชีพ
แก่ผู้เรียน/นิสิต 

2. มีผลการประเมินร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออยู่ในเกณฑ์ดี 

  
  

  ผู้ช่วยรองอธกิารบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต 
ผู้อ านวยการกอง
กิจการนิสิต 
  

องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย              
1. หลักฐาน 4.1 ขาดข้อ 
6, 7  เอกสารอ้างอิงไม่
ถูกต้องในเร่ืองการติดตาม 
มีเพียงการแจ้งเพื่อทราบ
ในรายงานการประชุมเร่ือง
การเพิ่มเงินในการวิจยั
เท่านั้น2. หลักฐาน 4.2  

  1. ด าเนินการประเมินให้
ครบถ้วนทุกประเด็น2. ออก
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์ที่เป็นส่วนกลาง 

1. แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการท างาน
วิจัยให้ด าเนินการ
ประเมินผลงานวิจัยให้
ครบทุกประเด็น2.
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
การน าไปใช ้

1. มีการด าเนินการประเมินครบถว้น
ทุกประเด็น2.สรุปผลกลุ่มเกษตรกร
หรือชุมชนที่น าผลงานไปใช้ประโยชน ์

 ต.ค. 2555 - 
เม.ย. 2556 

  รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วย  และ
ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจยัและ
พัฒนาฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 4  เอกสารหลกัฐาน
การน าผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์
ต้องเป็นหนังสือรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชนที่น าผลงานไปใช่  
มิใช่เจ้าของโครงการวิจยั
เป็นผู้รับรองเอง 

       

องค์ประกอบที่ 6   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขาดข้อ 2 4  6            
1. การประเมินผล
ความส าเร็จโดยสว่นใหญ่
เป็นการประเมินความพึง
พอใจ หรือประเมิน
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานไม่ได้มีการ
ประเมินผลส าเร็จของ
การบูรณาการอย่างเป็น
รูปธรรม 

1.  ควรพิจารณาการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรมที่มากไป ว่าศิลปวัฒนธรรม
ที่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมหลวง 
วัฒนธรรมราษฎร ์ที่เป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปแลว้ เช่นงานประเพณีไหว้
ครู แห่เทียนพรรษาฯลฯ หากแต่ควร
พิจารณาวัฒนธรรมในรูปที่สอดคล้อง 
กับลักษณะเฉพาะดั้งเดิมของ
มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขต
โดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมเกษตร เช่น 
ภูมิปัญญาชาวบา้นในด้านต่างๆ การ
ดูแลรักษา พืชสัตว์ แบบพื้นบา้น 
การแพทย์แผนไทยที่ใช้สมุนไพร เป็น
ต้น 

1. ท าความเข้าใจค าว่า ระบบ  
2. ก าหนดกจิกรรมของประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขต
อย่างชัดเจน 

1.จัดท า Flow Chart 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   ธค 2555 - เมย. 
2556 

  คณะกรรมการ
การศึกษา 

2. มีกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมากมาย
หลากหลาย สว่นใหญ่
เฉพาะวัฒนธรรมประเพณี 
 
 

1. น าภูมิปัญญาของท้องถิ่น
น ามาใช้ในการบูรณาการการ
เรียนการสอน 
2. ท าการประเมินผลการบูรณา
การเรียนการสอนกับกจิกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.รายงานประเมินผล
การบูรณาการเรียนการ
สอนกับกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

จ านวน 2 รายวิชา ที่มีการบูรณากับ
การเรียนการสอน 

  คณะวิชา/  งาน
ประกันคุณภาพ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ             
1. วิทยาเขตควรมกีารน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
และการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ 

  1. วิทยาเขตก าแพงแสนมี
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานและใช้พัฒนาสถาบัน 
ในการติดตามผลการด าเนินงาน
และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

จัดท าระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศให้มีความ
ถูกต้อง และเป็นปจัจุบัน 
เพื่อการน าไปเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจ 

1. จ านวนฐานขอ้มูลสารสนเทศที่
น าไปใช้ในการตัดสินใจ อยา่งน้อย 2 
ฐานข้อมูล 

 ธค 2555 - เมย. 
2556 

  ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน/ งาน
ประกันคุณภาพ 

2. คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตควรมีน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่งเป็น
รูปธรรม 

  1. ด าเนินการประเมินการบริหาร
ของคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตก าแพงแสนและน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

1. ออกแบบประเมินผล
การบริหารงานของวิทยา
เขตก าแพงแสน 
2. มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินและระดับ
ความส าเร็จการ
ด าเนินงาน 

1. รายงานผลประเมินการ
บริหารงานของวิทยาเขตก าแพงแสน
อยู่ในระดับดีมาก 
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 

   งานการเจ้าหนา้ที ่
กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 
ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน  

3. วิทยาเขตควรสร้าง
ระบบการจัดการความรู้ที่
มีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง 
การค้นหาแนวปฏบิัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้ที่สอด 
คล้องกับแผนกลยุทธ์
สถาบัน โดยเฉพาะ 
ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวจิัย 

  1. ศึกษา สร้างระบบการจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง 
การค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์สถาบัน โดยเฉพาะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

ศึกษาหาความรู้ใหม่ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม ่
ที่วิทยาเขตต้องการให้รู้ 
จึงไม่ได้เสริมให้แผนของ
วิทยาเขตประสบผลส าเร็จ 
ต่างคนต่างท า ไม่มีความ
เช่ือมโยงกัน เป็นเรื่อง
เดียวกัน 

1. ประเด็นความรู้ที่ก าหนดขึ้นอยา่ง
น้อย 2 ประเด็น 

 ธค 2555 - เมย. 
2556 

  งานการเจ้าหนา้ที ่
กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) /
คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

4. ในด้านการบริหารความ
เส่ียง ควรมีการวิเคราะห ์
ประเมินและการจัดการที่
ครอบคลุมด้านทรัพยากร 
การเงินงบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศความปลอดภัย 
และอาคารสถานที ่

  1. ก าหนดแผนบริหารความเส่ียง
ที่ครอบคลุมทั้งด้านทรัพยากร
การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและความ
ปลอดภัยและ 
สถานที่ให้ครบทุกด้าน 

1. มีการวิเคราะห ์
ประเมินและน าไปจัดท า
แผนบริหารความเส่ียงของ
วิทยาเขตก าแพงแสน 

มีแผนบริหารความเส่ียงวิทยาเขต
ก าแพงแสนครบ 4 ด้าน 

  งานคลังและพัสดุ/
งานประกันคุณภาพ 
ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ             
1. ควรมีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธข์องวิทยาเขต
ทั้งในระดับวิทยาเขต คณะ 
และหน่วยงาน 

1.  ควรประเมินความต้องการใช้
ทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ ์และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่
ต้องการใช้เพื่อจะก าหนดให้ชัดเจนว่า
สามารถจัดหาเงินทุนที่ต้องการจาก
แหล่งใด 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาเขตก าแพงแสน2. ประเมิน
ความเส่ียงด้านการเงินและด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติ
การ 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธข์องวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยา
เขตก าแพงแสน  

มค. 56 - มีค. 56   งานคลังและพัสดุ/
งานประกันคุณภาพ
ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

  
 
 
 

2.  แผนกลยุทธ์ทางการเงินควรมีรอบ
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ของวิทยาเขต 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 3.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

4. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

5.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
6.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7.
งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ          
1. ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาคุณภาพ เพื่อ
ความเป็นเลิศของการ
ด าเนินการด้านต่างๆ รวมถึง
ความส าเร็จของวิสยัทัศน์ 
แผนกลยุทธ ์และผลการ
ด าเนินการทั้งที่เป็นการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่องและ
อย่างกา้วกระโดด 

1. ควรมีการใช้ประโยชนจ์ากการ
พัฒนาคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศของ
การด าเนินการด้านตา่งๆ รวมถึง
ความส าเร็จของวิสยัทัศน์ แผนกลยุทธ ์
และผลการด าเนินการทั้งที่เป็นการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่องและอยา่งก้าว
กระโดด 

น าผลจากการพัฒนา
คุณภาพมาใช้ประโยชน ์เพื่อ
ความเป็นเลิศของการ
ด าเนินการด้านต่างๆ รวมถึง
ความส าเร็จของวิสยัทัศน์ 
แผนกลยุทธ ์และผลการ
ด าเนินการทั้งที่เป็นการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่องและ
อย่างกา้วกระโดด 

โครงการสัมมนาผู้บริหาร
ระดับสูง เร่ือง การทบทวน
แผนกลยุทธแ์ละการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
วิทยาเขตก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ทีก่ าหนดความหมาย 
เป้าหมาย เส้นทางกลยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน ์

มค. 56 - มีค. 56   งานประกันคุณภาพ 
ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

2. การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพในระดับ
วิทยาเขต ยังไม่สามารถ
สร้างระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภายในให้มี
การด าเนินงานตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ของ
วิทยาเขต  

2.  ควรทบทวนการด าเนินงานตาม
ภารกิจตา่งๆ แล้วก าหนดระบบและ
กลไกการด าเนินงานให้มีความชัดเจน
ระหว่างระดับวิทยาเขตกับระดับคณะ
วิชาส านกัสถาบัน พร้อมกับก าหนดให้
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนระบบเป็นผู้
ควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
นโยบาย และเป้าประสงค์ของวิทยา
เขต 

1. ก าหนดระบบและกลไก
การด าเนินงานให้มีความ
ชัดเจนระหว่างระดับวิทยา
เขตกับระดับคณะวิชา ส านัก 
สถาบัน พร้อมกับก าหนดให้
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่
เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนระบบเป็นผู้
ควบคุม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน นโยบาย และ
เป้าประสงค์ของวิทยาเขต 

1. ก าหนดหนา้ที่ความ
รับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการแต่ละ
องค์ประกอบให้มีความชัดเจน 
มีการติดตาม ควบคุม 
ตรวจสอบ ครบทุก
กระบวนการการประกัน
คุณภาพ   

คณะอนุกรรมการแต่ละองค์ประกอบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบ 

ตค.55 - มค. 56   งานประกันคุณภาพ 
ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 
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การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ (สปค.02) 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

ภาพรวม                   
1. วิทยาเขตฯ ควรมีการก าหนดความหมาย 
เส้นทางกลยุทธ ์และกรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้น
และระยะยาวที่มุ่งสู่ความส าเร็จของวิสัยทัศน์ของ
การเป็นมหาวิทยาลัยวจิัย และความเปน็เลิศใน
ระดับสากลให้มีความชัดเจน รวมถึง การน า
เอกลักษณ ์ความท้าทายด้านต่างๆ และความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของวิทยาเขต ในการก าหนดกล
ยุทธ์ของวิทยาเขต รวมถึง น าไปใช้ในการปรับ
โครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆภายใน
วิทยาเขตเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพของการ
ด าเนินการ 

ก าหนดความหมาย เป้าหมาย 
เส้นทางกลยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่ความส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน ์

โครงการสัมมนา
ผู้บริหารระดับสูง เร่ือง 
การทบทวนแผนกลยุทธ์
และการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดความหมาย 
เป้าหมาย กรอบ
ระยะเวลา  

1. โครงการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง เร่ือง การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2556-2565) มก.กพส. 
2. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ในแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ป ี
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

70% 

  

รองอธิการบดี
และผู้ช่วย 

1. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการยก
ร่างยุทธศาสตร์ฯ 
2. ค าสั่ง
คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฯ 
3. โครงการ
ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงฯ 

2. กรรมการประจ าวิทยาเขต และกรรมการประจ า
คณะ ควรมีบทบาทในการติดตามประสทิธิผลและ
การบรรลุผลการด าเนินการและแผนที่ยทุธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน พ.ศ. 2552-
2555 โดยเฉพาะการด าเนินการของโครงการและ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ของเป้าประสงค์ทั้ง 15 ด้าน 
แผนกลยุทธ์ทีถ่่ายทอดไปยังคณะต่างๆ และผลการ
พัฒนาตามเอกลักษณ์ของวิทยาเขต 

ก าหนดให้เป็นวาระเร่ือง
พิจารณา การติดตาม
ประสิทธิผลและการบรรลุผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนในการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต และ
กรรมการประจ าคณะ มี
การประชุมติดตาม
ประสิทธิผลและการ
บรรลุผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิาร 
ร้อยละ 80 

เอกสารการติดตามของ
ผู้บริหารในการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตก าแพงแสน 

100% 

 

รองอธิการบดี
และผู้ช่วย 

1. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ป ี
2555 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

3. เป้าหมายของตัวชี้วัดระดบักลยุทธ์ยังขาดความ
ท้าทาย มีหลายตัวที่เป้าหมายมีค่าเท่าเดิม หรือมีค่า
ต่ าลงและไม่สม่ าเสมอ ยังไม่มีการเทียบเคียงผลการ
ด าเนินการที่จะแสดงวิสยัทัศน์ของความเป็นเลิศของ
วิทยาเขตก าแพงแสน  

ก าหนดความหมาย เป้าหมาย 
เส้นทางกลยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่ความส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน ์

โครงการสัมมนา
ผู้บริหารระดับสูง เร่ือง
การทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ีของวิทยา
เขตก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดความหมาย 
เป้าหมาย กรอบ
ระยะเวลา  

1. โครงการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง เร่ือง การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2556-2565) มก.กพส. 
2. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ในแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ป ี
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

70% 

  

รองอธิการบดี
และผู้ช่วย 

รายการหลักฐาน
เหมือนกับข้อที ่1 

4. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และกรอบเวลาทั้งใน
ระดับวิทยาเขต และคณะต่างๆ โดยมีการประเมิน
การใช้ประโยชน ์ความต้องการและแหลง่ที่มาของ
ทรัพยากรที่ใช้แต่ละแผนกลยุทธ ์สร้างความสมดุล
ของทรัพยากรดา้นการเงินและทรัพยากรอื่นอย่าง
เพียงพอ เพื่อผลักดันความส าเร็จของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติการของทั้งระดับวิทยาเขต คณะ
และหน่วยงานต่างๆ รวมถึง การประเมินความเส่ียง
ด้านการเงินและความเส่ียงอื่นๆที่เกีย่วขอ้งกับ
แผนปฏิบัติการ  

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน2. ประเมินความ
เส่ียงด้านการเงินและด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวขอ้งกับแผนปฏิบัติการ 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน2. จัดท า
แผนบริหารความเส่ียง
ด้านการเงินและด้านอื่น
ที่มีปัจจัยความเส่ียงสูง 

1. แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน2. แผน
บริหารความเส่ียง
ด้านการเงิน 1 เร่ือง 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ
ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ2. ประเมิน
ความเส่ียงด้านการเงินใน
เร่ืองการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

100% 

  

รองอธิการบดี
และผู้ช่วย
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพและ
บริหารความ
เส่ียง 

1. แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของวิทยา
เขตก าแพงแสน 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

5. วิทยาเขตฯ ควรมีการก าหนดแผนดา้นทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องและท าให้บรรลุผลของแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏบิัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
รวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อความ
ต้องการทั้งด้านความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถและ
อัตราก าลังของทุกกลุ่มทุกประเภทของคณาจารย์
และบุคลากร  

ท าการส ารวจความตอ้งการ
ด้านความรู ้ทักษะ ขีด
ความสามารถตามความ
เหมาะสมของทุกต าแหน่ง  

จัดท าแผนทรัพยากร
บุคคล ที่สอดคล้องและ
ท าให้บรรลุผลตามแผน
กลยุทธ ์

มีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ด าเนินการจัดท าส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรเชิง
ประจักษ ์เพื่อจัดท าเป็น
แผนพัฒนาบุคลากร 

50% 

  

ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

  

6.  เนื่องจากภารกิจของสถาบันการศึกษา มีความ
หลากหลาย วิทยาเขตควรมีระบบการบรูณาการ
อย่างมีประสิทธิผลของด้านการวิจยั กับการเรียน
การสอน และการบรกิารวิชาการ รวมถึงการ
ออกแบบและสร้างนวัตกรรมของระบบงานและ
กระบวนการทั้งด้านเชิงธุรกิจ พันธกิจ และ
สนับสนุนที่ส าคัญทั้งในระดับวิทยาเขต และคณะ
หน่วยงานทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ส่งเสริม
ซ่ึงกันและกัน เกิดประสิทธิผลต่อการบรรลุของ
วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 

ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้
เกิดการบูรณาการ ด้านการ
วิจัย กับการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการ  

มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างหนว่ยงานต่างๆ 
เพื่อวางแผนการบูรณา
การด้านการวิจยั การ
เรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 
ตลอดจนการสร้าง
นวัตกรรม อย่างเป็น
ระบบ (งานเกษตร
ก าแพงแสน) 

มีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและวิทยา
เขตให้การสนับสนุน
ตามความเหมาะสม 

ยังไม่มีการด าเนินการ 0 

  

คณะกรรมการ
การศึกษา 

  

7.  การพัฒนาคุณภาพของวิทยาเขตควรวางระบบ
ให้เป็นเครื่องมือของการบริหารจัดการวทิยาเขตสู่
ความเป็นเลิศ ใช้ในการติดตามและสนับสนุนให้เกิด
ผลส าเร็จของแผนกลยุทธแ์ละวิสยัทัศนท์ี่ได้วางไว้ 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ
ต่างๆในวิทยาเขตยังมีความแตกตา่งกันทั้งในด้าน
ของแนวคิด วิธีการด าเนินงาน และผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงาน 

ก าหนดให้เป็นวาระเร่ือง
พิจารณา การติดตาม
ประสิทธิผลและการบรรลุผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนในการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต และ
กรรมการประจ าคณะ มี
การประชุมติดตาม
ประสิทธิผลและการ
บรรลุผลการด าเนินงาน  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต และ
กรรมการประจ าคณะ 
ที่มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนที่
ยุทธศาสตร์   

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตก าแพงแสน 

  

  

รองอธิการบดี
และผู้ช่วย 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

8. วิทยาเขต ควรมีการเลือก รวบรวม และบูรณา
การข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความสอดคล้องไป
ในทางเดียวกัน รวมถึง การยืนยันความถูกต้องและ
น่าเช่ือถือของข้อมูลในระดับตา่งๆ ทั้งนี้ เพื่อใช้ใน
การติดตามความก้าวหน้าของแผนกลยทุธ์และการ
ตัดสินใจ  

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ และรวบรวมบูรณา
การข้อมูลสารสนเทศ ให้มี
ความสอดคล้องไปในทาง
เดียวกัน รวมถึง การยืนยัน
ความถูกต้องและนา่เช่ือถือของ
ข้อมูลในระดับต่างๆ 

  จ านวน 1 ระบบ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด้านสารสนเทศ 

100% 

  

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพและ
บริหารความ
เส่ียง 

  

9.  วิทยาเขตควรสร้างช่องทางการสื่อสารแบบ
สองทิศทางให้มีประสิทธิผลมากขึ้นรวมถึงการน าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้เรียน/นิสิต 
คณาจารย์ /บุคลากร และผู้ ใช้บริการ ในด้าน
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ
โดย เฉพาะนิ สิ ต ระดั บบัณฑิ ต ศึ กษา  ก าร ใช้
อินเตอร์เนต การลงทะเบียนการศึกษา การบริการ
หอพัก การบริการห้องสมุด สนามกีฬา การบริการ
บ้านพัก โรงอาหาร ความปลอดภัยด้านจราจร และ
การสูญหายของทรัพย์สิน เป็นต้น ที่ครอบคลุมถึงทั้ง
พื้นที่ภายในวิทยาเขต และพื้นที่ภายนอกรอบ ๆ 
วิทยาเขต 

1. มีระบบการสื่อสารแบบ
สองทิศทาง เช่น เว็บบอร์ด มี
การใช้ประโยชน์ได้จริง และมี
การใช้ได้อย่างกว้างขวาง2. มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลั่นกลอง
ข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห ์และ
วางแผนด าเนินงานให้สอดรับ 
3. เพิ่มช่องทางและ
ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร 
และนิสิตทราบ 

มีคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความต้องการ
ใช้จริงจากข้อมูลที่ได้รับ 
และวางแผนเพื่อรองรับ
ความต้องการ 

1.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60  ของเร่ืองที่
เห็นชอบให้
ด าเนินการปรับปรุง  

ดูผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของนิสิตในการ
ประเมินคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุด  อุปกรณ์
การศึกษา  และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

70% 

  

รองอธิการบดี
และผู้ช่วย 

1. บันทึกข้อความ
ขอขยายระยะเวลา
การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
สถานพยาบาล 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

10. วิทยาเขตฯ ได้มีผลงานวิจัยสถาบัน การพัฒนา
และนวัตกรรมในการท างานในบางหน่วยงาน เช่น 
การวิจยัผลการตกออกกลางคันของนิสติแยกตาม
คณะต่างๆ ประสิทธิผลของการศึกษาของนิสิตที่
รับเข้าจากกลุ่มต่างๆจากคะแนนเฉลี่ยของนิสิต
จ าแนกตามช่องทางเข้าศึกษา การลดรอบเวลาการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการดา้นการบรกิารนิสิต รวมถึง ผลการ
ประเมินการบริการด้านตา่งๆ ควรน าผลมาวิเคราะห์
จัดล าดับความส าคัญเพือ่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และก้าวกระโดด รวมถึง ระบบการจัดการความรู้ที่
มีประสิทธิผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
การเป็น Quality Campus ของ KU-KPS  

1. น าผลการวจิัยสถาบัน มา
จัดล าดับความส าคัญและต่อ
ยอดการด าเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงการท างาน 

1. ด าเนินงานต่อ
ยอดจากการวิจยั
สถาบัน เพื่อใหบ้รรลุผล
ส าเร็จ                           

จ านวน 2 โครงการ โครงการวิจัยสถาบัน 3 เร่ือง 
ที่ได้น าผลการท าวิจยัไป
พัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

100%   ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

1. งานวิจัยสถาบัน 
3 เร่ือง คือ 1.1 
การศึกษาสภาพ
การใช้งานครุภัณฑ์
ประกอบหอ้งพัก
ในหอพักนิ สิตชาย 
มก.กพส. 1.2 
ความคาดหวังของ
นิสิตที่มีต่อหอพันก  
1.3 การศึกษา
ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ 
ผู้ประกอบการ/
ร้านค้าต่อการ
บริหารจัดการและ
การให้บริการโรง
อาหาร มก.กพส. 

2. จัดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน
องค์กรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2. จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
องค์กร 

จ านวน 2 ประเด็น 1. การจัดการความรู้เพื่อการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. เทคนิคการบูรณาการ
งานวิจัย การบรกิารวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สู่การเรียนการสอน 

100%   ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

สรุปผลการจัด
โครงการอบรงเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดการความรู้
ส าหรับบุคลากร
สายวิชารและสาย
สนับสนุน วันที่ 27 
-28 มีนาคม  2556 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

องค์ประกอบที่  1   ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ               
1. ไม่ชัดเจนถึงความ
สอดคล้องของแผนกล
ยุทธ์กบัแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 

  1. วิเคราะห์ความสอดคล้อง
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
2. ทบทวนการจัดท าแผนกล
ยุทธ์และปรับปรุง 

1. โครงการสัมมนา
ผู้บริหารระดับสูง เร่ือง
การทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของวิทยา
เขตก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดความหมาย 
เป้าหมาย เส้นทางกล
ยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่
ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน ์

1. โครงการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง เร่ือง การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2556-2565) มก.กพส. 
2. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ในแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ป ี
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

70%   รองอธิการบดี
และผู้ช่วย  
และ งาน
แผนงาน 

1. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการยก
ร่างยุทธศาสตร์ฯ 
2. ค าสั่ง
คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฯ 
3. โครงการ
ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงฯ 

2. วิทยาเขตยังไม่มีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์และ
ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ ์

  1. วิเคราะห์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวและของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อน าไป
ก าหนดแผนกลยุทธข์องวิทยา
เขตก าแพงแสน ให้ชัดเจน ทั้ง
ระดับวิทยาเขต  และถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์สูห่น่วยงานภายใน
วิทยาเขต  

1. การประชุม/สัมมนา
จัดท าแผนกลยุทธว์ิทยา
เขตก าแพงแสน 

1. ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตฯ และ
บุคลากรจาก
หน่วยงานย่อยเข้า
ร่วมประชุม 

1. โครงการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง เร่ือง การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2555-2558 ผู้บริหารและ
บุคลากรเข้าร่วมประชุม 130 
คน  

100%   รองอธิการบดี
และผู้ช่วย  
และ งาน
แผนงาน 

1. สรุปผลการจัด
โครงการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง 
เร่ือง การจัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2555-2558  
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

    2. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์
และด าเนินการให้ครบถว้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 
1 

  2. มีผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ และค่า
เป้าหมาย ของแผนกล
ยุทธ์ ร้อยละ 80 

รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จของตัวบ่งชี ้และ
ค่าเป้าหมาย ตามแผนกล
ยุทธ ์ 

100%   รองอธิการบดี
และผู้ช่วย  
และ งาน
แผนงาน 

รายงานผลการ
ประเมิน
ความส าเร็จของตัว
บ่งชี ้และค่า
เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต                 
  1.   ควรก าหนดให้มี

กระบวนการในการตรวจ
ติดตามและรายงานผล
การด าเนินการและการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ครบ
ทุกหลักสูตร โดยควรมี
หน่วยงานหรือกรรมการ
ระดับวิทยาเขตดูแลใน
ภาพรวมที่ชัดเจน 

ก าหนดกระบวนการในการ
ตรวจติดตามและรายงานผล
การด าเนินการและการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ครบทุกหลักสูตร โดยมอบ
คณะกรรมการศึกษาระดับ
วิทยาเขตดูแลในภาพรวมที่
ชัดเจน 

1 มีคณะกรรมการตรวจ
ติดตามกระบวนการใน
ระดับวิทยาเขต 

 1. มีกระบวนการ 
(รายการหลักฐาน
รายงานการประชุม) 

ถูกต้อง ครบถ้วน  สามารถ
น าไปประกอบเป็นหลักฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ได้  

100%   ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
การศึกษาฯ 

เอกสารประชุม
รายงานการจัดท า
ข้อมูล มคอ. ทุก
หลักสูตร 

  2. ควรต้องประเมินผล
การเรียนการสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา (ในรายวิชาที่
ต้องมีการประเมิน) 
เพื่อให้ทราบจุดออ่น-จุด
แข็งของการเรียนการ
สอน จะได้น ามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียน

1. มอบคณะกรรมการ
การศึกษาฯ หามาตรการ 
เพื่อให้เกิดการประเมิน 

  1. มีการประเมินผล
การเรียนการสอน
ครบทุกรายวิชา 
2. มีการน าผลการ
ประเมินการเรียนการ
สอนไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนทุก
ระดับ 

1. ด าเนนิการติดตามและ
ตรวจสอบรายวิชาที่มกีาร
ประเมิน ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานมีการประ 
2. น าผลประเมินไปปรับปรุง
การเรียนการสอนเรียบร้อย
แล้ว ใน มคอ. 7 

100%   คณะกรรมการ
การศึกษา 

1. มคอ. 7 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

การสอนให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนต่อไป 
และหลังจากได้ผลการ
ประเมินการเรียนการ
สอนมาแล้ว ควรต้องมี
การวิเคราะห์ทั้งในระดับ
ภาพรวมและระดับ
รายวิชา และน าผลการ
วิเคราะห์ไปพัฒนา/
ปรับปรุงระบบการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
        

1. เอกสารอ้างอิงการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ 3.1 
ข้อ 6 ส่วนใหญ่เป็นการ
ประเมินความพึงพอใจ
เท่านั้น ไม่มีการประเมิน
คุณภาพการให้บรกิาร 3 
เร่ือง    

1. การจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
นิสิตควรมีตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผน 
ปัจจุบันมีเพียงตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการ
ต่าง ๆ  

1. จัดท าแผนงานพัฒนานิสิตที่
มกีารก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมาย และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

1.การประชุมก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของ
แผนและโครงการ 

1.มีแผนการจัด
กิจกรรมนิสิตที่มี
ก าหนดตัวบ่งชี้ 

ด าเนินการก าหนดตัวบ่งชี ้
ความส าเร็จของแผนและ
โครงการ กิจกรรมนิสิต ใน
แผนพัฒนากิจกรรมนิสิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2555-
2556 

100%   ผู้ช่วยรอง
อธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
ผู้อ านวยการ
กองกิจการ
นิสิต 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
งบประมาณ 2556 

1) การจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิต 
2) การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน/

2. คณะต่าง ๆ รวมทั้ง
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ควรไปศึกษาท าความ
เข้าใจ ค าวา่ “ระบบ” 
การให้ค าปรึกษาและวัด
การประเมินผลระบบการ

2.ก าหนดและระเบยีบเกณฑ์
การประเมินผลระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาในทุกคณะที่ชัดเจน
และครบถ้วน (เช่น ขั้นต่ ากลุ่ม
ตัวอยา่ง ระดับความส าเร็จของ
การประเมินฯ) 

2. โครงการแนะแนว
อาชีพ/พัฒนา
ประสบการณ์และ
วิชาชีพแก่ผู้เรียน/นิสิต 

2. มีผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลการประเมินการให้บริการ
ทั้ง 3  ด้าน อยู่ในระดับ ด ี 

100%   ผู้ช่วยรอง
อธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
ผู้อ านวยการ
กองกิจการ
นิสิต 

รายงานการ
ประเมินตนเอง ตัว
บ่งชี้ที่ 3.1 ข้อ 6 
ผล 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

นิสิต  3) การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์และ
วิชาชีพแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ให้ค าปรึกษาวิชาการที่
ถูกต้องว่า คือ อะไร มี
ความหมายอย่างไร 
ครอบคลุมอะไรบ้าง ซ่ึง
มิใช่การประเมินอาจารย์
ที่ปรึกษาเท่านั้น โดย
ศึกษาการเขยีนรายงาน 
SAR ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ที่สามารถเป็น
แบบ อย่างที่ดีในเร่ืองการ
ประเมินระบบการให้
ค าปรึกษาและการน าผล
ประเมนิไปใช้ 
3. ควรมีการก าหนดขั้น
ต่ าของกลุ่มตัวอย่าง และ
ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินผลระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาในทุกคณะ 

      

องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย                  

1. หลักฐาน 4.1 ขาดข้อ 
6, 7  เอกสารอ้างอิงไม่
ถูกต้องในเร่ืองการ
ติดตาม มีเพียงการแจ้ง
เพื่อทราบในรายงาน
การประชุมเร่ืองการเพิ่ม

  
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการประเมินให้
ครบถ้วนทุกประเด็น2. ออก
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์ที่เป็น
ส่วนกลาง 

1. แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการท างาน
วิจัยให้ด าเนินการ
ประเมินผลงานวิจัยให้
ครบทุกประเด็น2.
แบบฟอร์มหนังสือ

1. มีการด าเนินการ
ประเมินครบถ้วนทุก
ประเด็น2.สรุปผล
กลุ่มเกษตรกรหรือ
ชุมชนที่น าผลงานไป
ใช้ประโยชน ์

ด้านการประเมินผลและ
ติดตามผลการวิจยัโดยแจ้งให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ2. หลักฐานการ
น าผลงานที่ได้รับการรับรอง
ไปใช้ประโยชน์จริง  

100%   รองอธิการบดี
และผู้ช่วย  
และ
ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจยั
และพัฒนาฯ 

เอกสารวารสารที่
น าไปใช้โยชน์จริง
ในวารสารต่าง ๆ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

เงินในการวิจัยเท่านั้น2. 
หลักฐาน 4.2 ข้อ 4  
เอกสารหลักฐานการน า
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน ์ต้องเป็น
หนังสือรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชนที่น าผลงานไปใช่  
มิใช่เจ้าของ
โครงการวิจัยเป็นผู้
รับรองเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองการน าไปใช้ 

องค์ประกอบที่ 6   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขาดขอ้ 2 4  6               
1. การประเมินผล
ความส าเร็จโดยส่วนใหญ่
เป็นการประเมนิความพึง
พอใจ หรือประเมนิ
ความส าเร็จการ
ด าเนนิงานไม่ได้มกีาร
ประเมนิผลส าเร็จของ
การบูรณาการอย่างเปน็
รูปธรรม 

1.  ควรพิจารณาการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีม่าก
ไป ว่าศิลปวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเป็นวัฒนธรรม
หลวง วัฒนธรรมราษฎร ์ที่
เป็นทีรู่้จกักนัโดยทัว่ไปแล้ว 
เช่นงานประเพณีไหว้ครู แห่
เทียนพรรษาฯลฯ หากแต่
ควรจารณาวัฒนธรรมในรูป
ที่สอดคลอ้งกับ
ลักษณะเฉพาะดั้งเดิมของ

1. ท าความเข้าใจค าว่า ระบบ  
2. ก าหนดกจิกรรมของ
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ของวิทยาเขตอย่างชัดเจน 

1.จัดท า Flow Chart 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 0   คณะกรรมการ
การศึกษา 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

2. มีกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมากมาย
หลากหลาย สว่นใหญ่
เฉพาะวัฒนธรรม
ประเพณ ี

มหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขต
โดยเฉพาะเรือ่งวัฒนธรรม
เกษตร เชน่ ภูมิปญัญา
ชาวบ้านในด้านต่างๆ การ
ดูแลรกัษา พืชสัตว์ แบบ
พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย
ที่ใช้สมุนไพร เป็นต้น 

1. น าภูมิปัญญาของทอ้งถิน่
น ามาใช้ในการบูรณาการการ
เรียนการสอน 
2. ท าการประเมนิผลการบูรณา
การเรียนการสอนกับกจิกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.รายงานประเมินผล
การบูรณาการเรียนการ
สอนกับกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน 2 รายวิชา ที่
มีการบูรณากับการ
เรียนการสอน 

รายวิชาทีม่ีการบูรณาการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน ได้แก่ รายวิชา 
02301143  กีฬาตอ่สู ้และ
รายวิชา 02301146  Thai  
Trdition Sport  

100%   ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

รายละเอียดของ
รายวิชา 
02031146 และ 
02031143 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ                 
1. วิทยาเขตควรมกีาร
น าข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน ใน
การติดตามผลการ
ด าเนินงานและการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

  1. วิทยาเขตก าแพงแสนมี
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานและใช้พัฒนา
สถาบัน ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานและการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

จัดท าระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศให้มีความ
ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการน าไป
เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ 

1. จ านวนฐานขอ้มูล
สารสนเทศที่น าไปใช้
ในการตัดสินใจ อยา่ง
น้อย 2 ฐานข้อมูล 

วิทยาเขตจัดท าฐานข้อมูล
ทางด้านการเงิน   ERP  ด้าน
ข้อมูลบุคลากร และ
ฐานข้อมูลนิสิต 

100%   ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน/ 
งานประกัน
คุณภาพ 

ระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ 

2. คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตควรมี
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

  1. ด าเนินการประเมินการ
บริหารของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน
และน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

1. ออกแบบประเมินผล
การบริหารงานของ
วิทยาเขตก าแพงแสน 
2. มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินและระดับ
ความส าเร็จการ
ด าเนินงาน 

1. รายงานผล
ประเมินการ
บริหารงานของวิทยา
เขตก าแพงแสนอยู่ใน
ระดับดีมาก 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตก าแพงแสน 

ท าการประเมินการ
บริหารงานของ
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตก าแพงแสนเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหวา่งน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ 
เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

80%   งานการ
เจ้าหน้าที ่กอง
ธุรการ 
(ก าแพงแสน) 
ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

สรุผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

3. วิทยาเขตควรสร้าง
ระบบการจัดการความรู้
ที่มีประสิทธิผล ซึ่ง
รวมถึง การค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์สถาบัน 
โดยเฉพาะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย 

  1. ศึกษา สร้างระบบการ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล 
ซ่ึงรวมถึง การค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สถาบัน โดยเฉพาะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวจิัย 

ศึกษาหาความรู้ใหม่ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ใหม่ ที่วิทยาเขต
ต้องการให้รู้ จึงไม่ได้
เสริมให้แผนของวิทยา
เขตประสบผลส าเร็จ 
ต่างคนต่างท า ไม่มี
ความเชื่อมโยงกัน เป็น
เร่ืองเดียวกัน 

1. ประเด็นความรู้ที่
ก าหนดขึ้นอย่างน้อย 
2 ประเด็น 

ด าเนินการแล้ว 2 เร่ือง คือ  
1. การจัดการความรู้เพื่อการ
บริหารงานที่มีประสิทธภิาพ 
2. เทคนิคการบูรณาการ
งานวิจัย บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่
การเรียนการสอน 

100% 61,65
9.00 

งานการ
เจ้าหน้าที ่กอง
ธุรการ 
(ก าแพงแสน) 
/
คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 

61,659.00 

4. ในด้านการบริหาร
ความเส่ียง ควรมีการ
วิเคราะห์ ประเมินและ
การจัดการที่ครอบ 
คลุมด้านทรัพยากร 
การเงินงบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศความ
ปลอดภัย และอาคาร
สถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดแผนบริหารความ
เส่ียงที่ครอบคลุมทั้งด้าน
ทรัพยากรการเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัยและ 
สถานที่ให้ครบทุกด้าน 

1. มีการวิเคราะห ์
ประเมินและน าไปจัดท า
แผนบริหารความเส่ียง
ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

มีแผนบริหารความ
เส่ียงวิทยาเขต
ก าแพงแสนครบ 4 
ด้าน 

ในปีงบประมาณ 2555 ได้
ด าเนินการไป 3 ด้าน และใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้
ด าเนินการอีก 2 ด้าน   

100%  งานคลังและ
พัสดุ/งาน
ประกัน
คุณภาพ 
ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ                 
1. ควรมีแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาเขตทั้งในระดับ
วิทยาเขต คณะ และ
หน่วยงาน 

1.  ควรประเมินความ
ต้องการใช้ทรัพยากร
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ ์และ
ประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้เพื่อ
จะก าหนดให้ชัดเจนว่า
สามารถจัดหาเงินทุนที่
ต้องการจากแหล่งใด 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน 
2. ประเมินความเส่ียงด้าน
การเงินและด้านอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้งกับแผนปฏิบัติการ 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของวิทยาเขต
ก าแพงแสน  

1. โครงการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง เร่ือง การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2556-2565) มก.กพส. 
2. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ในแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ป ี

70%   งานคลังและ
พัสดุ/งาน
ประกัน
คุณภาพ 
ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

เอกสารเหมือน
เกณฑ ์ ภาพรวม 
ข้อ ที่ 1 

  2.  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินควรมีรอบ
ระยะเวลาเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาเขต 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
(หักข้อ 4   บรรลุทุกตัวบ่งชี้ที่ต้องเชื่อมโยงกับ องค์ประกอบที่ 1) 
(หักข้อ 5  แนวปฏิบัติที่ด ีที่ยังไม่มีความชัดเจน) 

       

1. ยังไม่มีการใช้
ประโยชน์จากการ
พัฒนาคุณภาพ เพื่อ
ความเป็นเลิศของการ
ด าเนินการด้านต่างๆ 
รวมถึงความส าเร็จของ
วิสัยทัศน ์แผนกลยุทธ ์
และผลการด าเนินการ
ทั้งที่เป็นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและอย่าง
ก้าวกระโดด 

1. ควรมีการใช้
ประโยชน์จากการ
พัฒนาคุณภาพ เพื่อ
ความเป็นเลิศของการ
ด าเนินการด้านต่างๆ 
รวมถึงความส าเร็จของ
วิสัยทัศน ์แผนกลยุทธ ์
และผลการด าเนินการ
ทั้งที่เป็นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและอย่าง
ก้าวกระโดด 

น าผลจากการพัฒนาคุณภาพ
มาใช้ประโยชน ์เพื่อความเป็น
เลิศของการด าเนินการด้าน
ต่างๆ รวมถึงความส าเร็จของ
วิสัยทัศน ์แผนกลยุทธ ์และผล
การด าเนินการทั้งที่เป็นการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่องและอยา่ง
ก้าวกระโดด 

โครงการสัมมนา
ผู้บริหารระดับสูง เร่ือง 
การทบทวนแผนกลยุทธ์
และการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

มีแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดความหมาย 
เป้าหมาย เส้นทางกล
ยุทธ์และกรอบ
ระยะเวลา ที่มุ่งสู่
ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน ์

1. โครงการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง เร่ือง การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2556-2565) มก.กพส. 
2. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ในแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ป ี
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

50%   งานประกัน
คุณภาพ 
ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

เอกสารเหมือน
เกณฑ ์ ภาพรวม 
ข้อ ที่ 1 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 2.แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

3. โครงการ/กิจกรรม 
(แผนกลยุทธ์) 

4.ตัวชี้วดั
ความส าเร็จ  

5. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประ
มาณ 

8.ผู้รับผิดชอบ 
9. รายการ
หลักฐาน 

2. การด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพใน
ระดับวิทยาเขต ยังไม่
สามารถสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในให้มี
การด าเนินงานตาม
นโยบาย เป้าประสงค์
ของวิทยาเขต  

2.  ควรทบทวนการ
ด าเนินงานตามภารกจิ
ต่างๆ แล้วก าหนดระบบ
และกลไกการด าเนินงาน
ให้มีความชัดเจนระหวา่ง
ระดับวิทยาเขตกับระดับ
คณะวิชาส านักสถาบัน 
พร้อมกับก าหนดให้
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่
เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนระบบเป็นผู้
ควบคุม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
นโยบาย และเป้า 
ประสงค์ของวิทยาเขต 

1. ก าหนดระบบและกลไกการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน
ระหว่างระดับวิทยาเขตกับ
ระดับคณะวิชา ส านัก สถาบัน 
พร้อมกับก าหนดให้
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เป็น
กลไกหลักในการขบัเคลื่อน
ระบบเป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบ
การด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน นโยบาย และ
เป้าประสงค์ของวิทยาเขต 

ก าหนดหนา้ที่ความ
รับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการแต่ละ
องค์ประกอบให้มีความ
ชัดเจน มีการติดตาม 
ควบคุม ตรวจสอบ ครบ
ทุกกระบวนการการ
ประกันคุณภาพ   

คณะอนุกรรมการแต่
ละองค์ประกอบทั้ง 9 
องค์ประกอบ 

1. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการรวบรวมใน
องค์ประกอบที่ 2 
2. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดท า SAR 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

100% 0 งานประกัน
คุณภาพ 
ส านักงาน
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ
จัดท ารายการการ
ประเมินตนเอง 

มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 

 
  



       รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

บทที่ 5 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2555 

 
 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ประจ าปีการศกึษา 2555 
 

ระหว่างวันที่ 13 - 16 สงิหาคม พ.ศ. 2556 

 

โดย 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพอย่างตอ่เนื่อง    
คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพคร้ังนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และเกิดประโยชนโ์ดยรวมต่อมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

ประธานคณะกรรมการ .......................................................... (อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รองประธานคณะกรรมการ .......................................................... (ผศ. ดร.โปรดปราน  สริิธีรศาสน์) 

ผูอ้ านวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศกึษาและการพัฒนา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรรมการ .......................................................... (รศ.ดร.วีระเชษฐ์  ขันเงิน) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กรรมการ .......................................................... (ผศ.ดร.พราม  อนิพรม) 

คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรมการ .......................................................... (ผศ.นงลักษณ์  งามเจรญิ) 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการ .......................................................... (นางมุกดา  เกตุแก้ว) 

ส านักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยเลขานุการ .......................................................... (นางสาวสุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์) 

ส านักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยเลขานุการ .......................................................... (นางพรรวินท์  จันทร์คลองใหม)่ 

กองบริการการศกึษา ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 16 สิงหาคม 2556
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1. บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร (Executive Summary) 

--------------------------------------------------------------------------- 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกัน

คุณภาพของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาเขตก าแพงแสน 

ระหว่างวันที่ 13 – 16  สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมนิคุณภาพ จากรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวม

ข้อมูลเพิ่มเตมิจากการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บุคลากร นสิิตทุกระดับ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนิสิต ผู้ใช้

บัณฑิต ผู้จัดการหอพักเครือข่าย และผู้แทนชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะวิชาต่างๆ จ านวน 6 คณะ และ

ส านัก/สถาบัน จ านวน 5 หนว่ยงาน 

 โดยมีรายละเอียดผลการประเมนิฯ ดังนี้ 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมระดับวิทยาเขต 

ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และผลการประเมินของ

กรรมการ แยกตามตัวบ่งช้ีการประเมนิคุณภาพ แสดงได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินในภาพรวมแยกตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต วิทยาเขต กรรมการ 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1) ตัวบ่งชี ้สกอ. 23 ตัว 4.31 4.31 4.89 4.56 5.00 4.00 4.79 ดี

มาก 

4.49 ด ี

2) ตัวบ่งชี ้สกอ.+มก. รวม 24 

ตัว 

4.31 4.29 4.89 4.58 5.00 4.00 4.80 ดี

มาก 

4.51 ดีมาก 

3) ตัวบ่งชี ้สมศ. ตามพันธกิจ

หลัก รวม 11 ตัว  

- - - - 4.50 4.52 4.50 ด ี 4.52 ดีมาก 

4) ตัวบ่งชี ้สมศ. 1-15 

(ยกเว้นตัวที่ 12) รวม 14 

ตัว 

- - - - 4.45 4.44 4.45 ด ี 4.44 ด ี
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ตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต วิทยาเขต กรรมการ 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

5) ตัวบ่งชี ้สกอ. 23 ตัว + 

สมศ. 14 ตัว รวม 37 ตัว 

4.31 4.31 4.89 4.56 4.48 4.41 4.66 ดี

มาก 

4.47 ด ี

6) ตัวบ่งชี ้สกอ. + มก. 24 

ตัว + สมศ. 14 ตัว รวม 

38 ตัว 

4.31 4.31 4.89 4.58 4.48 4.41 4.67 ดี

มาก 

4.49 ด ี

 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินรายองค์ประกอบ แยกตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพในมิติของ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุ

ประสงค์ฯ  

เฉพาะ สกอ. - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

2 การผลติบัณฑติ  เฉพาะ สกอ. 4.08 4.08 4.75 4.25 5.00 4.00 4.53 4.15 

สกอ. + สมศ. 4.08 4.08 4.75 4.25 4.50 4.34 4.48 4.25 

3 กิจกรรมพัฒนานิสิต เฉพาะ สกอ. - - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

สกอ. + มก. - - 5.00 4.33 - - 5.00 4.33 

4 การวิจัย เฉพาะ สกอ. 5.00 5.00 5.00 4.50 - - 5.00 4.67 

สกอ. + สมศ. 5.00 5.00 5.00 4.50 3.68 3.76 4.34 4.21 

5 การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

เฉพาะ สกอ. - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

สกอ. + สมศ. - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6 การท านุบ ารุงศลิปะและ เฉพาะ สกอ. -  5.00 5.00 - - 5.00 5.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ วิทยาเขต กรรมการ 

วัฒนธรรม สกอ. + สมศ. - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

7 การบริหารและการจัดการ เฉพาะ สกอ. - - 4.75 4.75 - - 4.75 4.75 

สกอ. + สมศ. - - 4.75 4.75 4.42 4.42 4.68 4.68 

8 การเงินและงบประมาณ เฉพาะ สกอ. - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

เฉพาะ สกอ. - - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

สกอ. + สมศ. - - 5.00 4.00 4.79 4.49 4.90 4.24 

ภาพรวม เฉพาะ สกอ. 4.31 4.31 4.89 4.56 5.00 4.00 4.79 4.49 

เฉพาะ สมศ. - - - - 4.45 4.44 4.45 4.44 

สกอ. + สมศ. 4.31 4.31 4.89 4.58 4.48 4.41 4.66 4.47 

1.2 ประสิทธิผลการด าเนินงานของวิทยาเขตตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน 

ด้านการผลิตบัณฑติ 
คะแนน 

 
  ประสิทธิผลด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า ผลการ

ประเมินฯ ในปีการศึกษา 2555 (มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.25) มีแนวโน้มผลการด าเนินงานใน

แต่ละตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2554 (มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.02) ยกเว้น ตัวบ่งชี ้

สกอ. 2.3, 2.4, 2.8 และตัวบ่งชี้ สมศ. 1, 14 ที่มีแนวโน้มคะแนนลดลงเล็กน้อย เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 2.3 จ านวน

อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ยังต่ ากว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก และตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ยังไม่เห็นผลส าเร็จอย่างชัดเจนในการจัดท าแผนการบริหารและการ
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พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และการประเมินผล

ความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  วิทยาเขตควรมีวิเคราะห์

และจัดท าแผนในการสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ผลิตหนังสือและ /หรือเอกสารประกอบการสอน โดย

เสนอให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาพิจารณาคุณภาพผลงานดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงาน

วิชาการของอาจารย์ และจะได้มีความพร้อมในการน ามาใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การ

พัฒนาคณาจารย์ ในตัวบ่งชีส้มศ. 14 มีผลการประเมินฯ ดีขึ้น ส่วนตัวบ่งช้ี สมศ. 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย  

 นอกจากนี ้วทิยาเขตก าแพงแสน มีกิจกรรม/โครงการที่สง่เสริมกิจกรรมนิสิตที่ดีหลายโครงการ และมี

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าเครือข่ายคุณภาพในระดับนิสิตร่วมกับสถาบันอื่นๆ ซึ่งน าไปสู่การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม วิทยาเขตมีจ านวนนิสิตปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น ควรก าหนดเป็น

แผนของวิทยาเขต ในการเตรียมความพร้อมของอาคารเรียนและจ านวนอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการขยาย

หลักสูตร จ านวนรับนิสิตปริญญาตรี 

ด้านการวิจัย 

คะแนน 

 
ประสิทธิผลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า ผลการ

ประเมินฯ ในปีการศึกษา 2555 (มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.21) มีแนวโน้มผลการด าเนินงานใน

แต่ละตัวบ่งชี้ ลดลงจากปีการศึกษา 2554 (มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.48) โดยเฉพาะ 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 6, 7 ที่มผีลการประเมินลดลงอย่างชัดเจน เนื่องจากบทความวิชาการ ต ารา และหนังสือที่ได้รับ

รองคุณภาพ ยังมีน้อย ควรหาแนวทางเพิ่มผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพเหล่านี้ เช่น มีการเพิ่ม

แรงจูงใจในการท าผลงานดังกล่าว ถึงแม้วิทยาเขตจะมีแหล่งทุนสนับสนุนจ านวนมาก และหลากหลายสาขา 

เช่น มีการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าแหล่งทุนภายใน ประมาณ 5 เท่า ท าให้ผล

การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รวมทั้งมีผลงานจ านวนมากที่มีคุณค่า และสามารถน าไปใช้
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ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แตค่วรส่งเสริมไปสู่เชงิพาณิชย์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และด าเนินการตามระบบและ

กลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยที่ก าหนด ให้ครบถ้วน 

โดยมีการตรวจสอบและประสานงานกับส่วนกลางมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

สมบูรณ์ 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ประสิทธิผลด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน พบว่า ผลการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2555 กับปีการศึกษา 2554  อยู่ในระดับดีมากที่ 5.00 

คะแนน ทุกตัวบ่งชี ้ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1, 5.2 และตัวบ่งชี ้สมศ. 8, 9 สะท้อนให้เห็นว่า วิทยาเขตก าแพงแสน มี

ความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบวิทยาเขตเป็นอย่างดี มีกระบวนการพัฒนาและให้ความรู้ต่อชุมชนอย่าง

สม่ าเสมอ โดยมีการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการด าเนินงาน เช่น โครงการ 9 บวร 

โครงการมหาวิทยาลัยชาวนา ฯลฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมทั้งสถานที่ อาคารปฏิบัติการ 

อาคารที่พัก ห้องประชุมสัมมนา เครื่องมือวิจัยที่มีศักยภาพสูง ในการให้บริการทางวิชาการเฉพาะด้าน ที่

หลากหลายตอบสนองตอ่ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการของประเทศ อย่างไรก็ตาม วิทยา

เขตก าแพงแสน ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่มากขึ้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีการบูรณาการ

งานวิจัย งานบริการวิชาการ กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และร่วมมือกับองค์กร

ภายนอกให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประสิทธิผลด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน พบว่า ผลการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2555 มีแนวโน้มผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น

จากปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับดีมากที่ 5.00 คะแนน ทุกตัวบ่งชี้ โดยมีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมที่ท าตามประเพณี และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มี

การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตอย่าง

ชัดเจน และมีบุคลากรได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ และนิสติได้รับการยกย่องระดับชาติ 
  

1.3 ผลการวิเคราะห์ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสรมิ 

1. ผูบ้ริหารวิทยาเขต มีวสิัยทัศนก์ว้างไกล และมีแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตชัดเจน  

2. บุคลากรมีความสุข ความรัก และความภาคภูมใิจในการได้รว่มงานกับวิทยาเขต  

3. นิสติมคีวามภาคภูมิใจในการเข้าศึกษา และมีความสุขในการด ารงชีวิตภายในวิทยาเขต โดยได้รับ

ความใส่ใจจากอาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนเป็นอย่างดยีิ่ง 

4. มีการพัฒนาด้านกายภาพที่ดีมาก และอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดีมาก โดยมีการ

แบ่งพื้นที่วิทยาเขตเป็นโซนต่างๆ ท าให้การใชพ้ืน้ที่เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

5. มีการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการแก่ชุมชนและประเทศ  โดยมีการจัด

โครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการด าเนินงาน เช่น โครงการ 9 บวร โครงการมหาวิทยาลัย

ชาวนา เป็นต้น 

6. มีการสร้างรายได้จากองค์ความรูท้ี่วทิยาเขตมีความเชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาไปสู่

เชงิพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม  

  

จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาเขตก าแพงแสน มีจ านวนอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้สัดส่วนกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น อาจท า

ให้สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิทยาเขตควรก าหนดเป็นแผนของวิทยาเขต ในการเตรียม

ความพร้อมของอาคารเรียนและจ านวนอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการขยายหลักสูตร และเพิ่มจ านวนรับนิสิต

ปริญญาตรี 

2. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังต่ ากว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก วิทยาเขตควรมีแผนในการ

สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ผลิตหนังสือและ/หรือเอกสารประกอบการสอน โดยเสนอให้มีการแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจารณาคุณภาพผลงานดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของอาจารย์  ซึ่ง

สามารถใช้เป็นผลงานของตัวบ่งชี้ สมศ. 7 ได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการน ามาใช้ขอต าแหน่งทาง

วิชาการตอ่ไป 
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3. เพื่อสนับสนุนโครงการ Green Clean Campus วิทยาเขตควรมอบคณะกรรมการกายภาพของ

วิทยาเขตพิจารณาปรับต าแหน่งลานจอดรถจักรยานให้อยู่ใกล้อาคาร เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานได้รับความ

สะดวกมากกว่าผู้ใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ รวมทั้งด าเนินการให้สามารถก าหนดเวลาในการเดินรถบริการ

ภายในมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน เพื่อจูงใจให้มีผู้จอดรถไว้และใช้รถบริการมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สภาพ

สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตดียิ่งขึ้น  

4. เพื่อร่วมรณรงค์การปราบปรามยาเสพติดกับรัฐบาล วิทยาเขตควรรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากร

เห็นโทษภัยของการติดยาเสพติดและตรวจตราอย่างเข้มงวด โดยหากวิทยาเขตด าเนินการได้เข้มแข็งอาจใช้

เป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง 

5. เนื่องจากวิทยาเขตก าแพงแสน มีบุคลากรหลายประเภท และในช่วงเวลาอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัย

จะเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผู้บริหารวิทยาเขตควรมีการประชุมชี้แจงบุคลากรทุกประเภทให้

เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และทั่วถึง 

6. ควรเพิ่มนโยบายรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการจราจร และการ

โจรกรรม เชน่ เพิ่มกล้องวงจรปิด อบรมวินัยการจราจร และบังคับใช้อย่างจริงจัง  

7. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการแลกบัตรเข้า-ออกวิทยาเขต ให้การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้น เช่น 

การเปลี่ยนระบบการจดบันทึกทะเบียนรถจักรยานยนต์ เข้า-ออกวิทยาเขต เป็นการรับ-คืนบัตร หรือมีการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วย เชน่ RFID ส าหรับบุคลากรและนิสติ เป็นต้น 

1.4 สิ่งที่ได้จากการตรวจเยี่ยมคณะ สถาบัน ส านัก 

  จุดเด่น 

1. คณะมกีิจกรรมเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับนิสติ ท าให้มีอัตราการตก

ออกที่ลดลง 

2. คณะมกีารตอ่ยอดงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ จนไปสู่การแข่งขัน และการมชืี่อเสียงในระดับชาติ

และนานาชาติ 

3. มีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่เชงิพาณิชย์ 

  ข้อเสนอแนะ 

1. เสนอใหม้ีการพัฒนาพิพิธภัณฑ ์ศูนย์เรียนรู้ทางด้านต่างๆ (เช่น แมลง) ไปสู่การท่องเที่ยวเชงิ

นิเวศน ์(eco-tourism) ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทางวิทยาเขตได้อกีทางหนึ่ง 

2. ผลิตผลจากงานวิจัยหลายอย่าง มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูง สมควรน าไปผนวกกับความสามารถ

ทางดา้นการจัดการ การตลาด และการบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่เชงิพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ 
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1.5 นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดี 

 วิทยาเขตก าแพงแสน มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในบางองค์ประกอบคุณภาพ 

เช่น การพัฒนานิสติ การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดโครงการกิจกรรม

ต่างๆ จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการ 9 บวร โครงการ

ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โครงการมหาวิทยาลัยชาวนา โครงการเที่ยวไม่ไกล...ไปก าแพงแสน เป็นต้น  ซึ่งเป็น

กระบวนการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบได้เป็น

อย่างดี 

 วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินการให้นิสิตที่พักอยู่ในหอพักแต่ละแห่ง ประชุมหารือกันเพื่อก าหนด

แนวทางดูแลปรับปรุงสภาพหอพักให้น่าอยู่ โดยวิทยาเขตสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ตามกรอบงบประมาณที่ได้

ก าหนดไว้  
 

1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพจากรอบปีการศึกษา 2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงเป็นอย่างดี โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) และมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ มีโครงการเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง จ านวน 24 โครงการ และสามารถด าเนินการได้ตามแผน 18 
โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ 

1. เนื่องจากภารกิจของสถาบันการศกึษามีความหลากหลาย วิทยาเขตควรมรีะบบการบูรณาการ 

อย่างมปีระสิทธิผลของด้านการวิจัย กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ รวมถึงการออกแบบและ 

สร้างงานวัตกรรมของระบบงานและกระบวนการทั้งด้านเชงิธุรกิจ พันธกิจ และสนับสนุนที่ส าคัญทั้งในระดับ

วิทยาเขตและคณะ หนว่ยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เกิดประสทิธิผลตอ่การ

บรรลุของวสิัยทัศนก์ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งมแีนวทางการพัฒนาปรับปรุง คือ การประชุมรว่มกันระหว่าง

หนว่ยงานต่างๆ เพื่อวางแผนการบูรณาการด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ตลอดจน

การสรา้งนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เรื่อง  

2. การประเมนิผลความส าเร็จโดยส่วนใหญ่เป็นการประเมินความพงึพอใจ หรือประเมินความส าเร็จ 

การด าเนินงาน ไม่ได้มกีารประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา

ปรับปรุง คือ จัดท า Flow Chart ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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2 กระบวนการประเมนิคุณภาพ 

--------------------------------------------------------------------------- 

2.1 วัตถุประสงค์การประเมิน 

1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนนิงานของวทิยาเขตและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวทิยาลัย สกอ. และ สมศ. 

2. พิจารณาการด าเนินงานของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของวิทยาเขต และการตอบสนองพันธกิจ

และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

ของวิทยาเขตให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏบัิตท่ีิดขีองวิทยาเขต 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ี

ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

2.2 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนนิงานจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของวิทยาเขต ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผา่นมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาเขต หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

2.3  ก าหนดการประเมินฯ 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 

เวลา 09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการประเมิน   

ณ หอ้งรับรอง ช้ัน 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย 

เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหาร

ความเสี่ยง บุคลากร วิทยาเขตก าแพงแสน (ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 

อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย) 

 -  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน ากรรมการ พร้อมทั้งอธิบาย

วัตถุประสงค์ของการประเมนิฯ 

 -  ผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน แนะน าผู้บริหาร และรายงานผลการด าเนินงาน

ในรอบปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
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     1. ขอ้มูลพื้นฐานหรอืสถานภาพของหนว่ยงานในเบือ้งตน้ 

     2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนี

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

     3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผา่นมา  

     4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนว่ยงานในอนาคต 

     5. นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดี หรอืผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน 

คุณภาพ 

 -  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

เวลา 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น  

เวลา 20.00 น. เข้าพักที่ ณ หอพักนานาชาต ิ
  

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 

เวลา 07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา้  

เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมคณะวชิา โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ดังนี้ 

คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1 รับฟังผลการด าเนินงาน ซักถาม และเยี่ยมชม 

รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน  ดังนี้ 

09.00 – 10.20 น. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

10.30 – 12.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินฯ ทมีที่ 2 รับฟังผลการด าเนินงาน ซักถาม และเยี่ยมชม 

รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน  ดังนี้ 

09.00 – 10.20 น. คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

10.30 – 12.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

คณะกรรมการประเมินฯ ทมีที่ 3 รับฟังผลการด าเนินงาน ซักถาม และเยี่ยมชม 

รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน  ดังนี้ 

09.00 – 10.20 น. คณะเกษตร ก าแพงแสน 

10.30 – 12.00 น. คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนว่ยงานสนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ดังนี้ 
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คณะกรรมการประเมินฯ ทมีที่ 1 รับฟังผลการด าเนินงาน ซักถาม และเยี่ยมชม 

รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน  ดังนี้ 

13.30 – 15.00 น. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 - ศูนย์เรียนรู้ 

 - หอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ก าแพงแสน  

- ศูนย์เรียนรวม 1 และ 2 กองบริการการศกึษา  

15.00 – 16.30 น. ส านักหอสมุด 

คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 2 รับฟังผลการด าเนินงาน ซักถาม และเยี่ยมชม 

รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน  ดังนี้ 

13.30 – 15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

15.10 – 16.30 น. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

เวลา 16.30 น.  ประชุมหารอืเพื่อพิจารณาผลการเยี่ยมชม  

เวลา 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น   

เวลา 20.00 น. เข้าพักที่ ณ หอพักนานาชาติ 
  

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 

เวลา 07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา้   

เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งทีมสัมภาษณ์ผูแ้ทนของวิทยาเขตก าแพงแสน ดังนี้ 

ทมีที่ 1  

  กลุ่มที่ 1 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  จ านวน 6 คน   เวลา 09.00-10.30 น.   

    - อาจารย์จากคณะวิชาละ   2    คน   จ านวน 10  คน 

ทมีที่ 2 

  กลุ่มที่ 2  บุคลากรของวิทยาเขต  จ านวน 8 คน    เวลา 09.00-10.30 น. 

 - ข้าราชการสายสนับสนุน   จ านวน  1  คน 

 - ข้าราชการสายสนับสนุน (นักวิจัย นักวิชาการ)  จ านวน  1  คน 

 - พนักงานงบประมาณ                                      จ านวน 2  คน 

 - พนักงานเงินรายได้                                         จ านวน 2  คน 

 - ลูกจา้งประจ าสายวิชาการ                                จ านวน 1  คน 

 - ลูกจา้งประจ าสายสนับสนุน  จ านวน 1  คน 

 ทมีที่ 1 และทมีที่ 2 

 กลุ่มที่ 3  นิสิตทุกระดับ    จ านวน 11 คน              เวลา 10.30-12.00 น. 
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 - นิสติปริญญาตรี คละช้ันปี/สาขาวิชา              จ านวน  6 คน  

 - นิสติปริญญาโท     จ านวน  3  คน 

 - นิสติปริญญาเอก      จ านวน  2  คน 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่าน พบกลุ่มผู้มสี่วนเกี่ยวข้องภาครัฐ/เอกชน 

 ทมี 1 

 กลุ่มที่ 4  จ านวน  4  คน   เวลา 13.30 - 15.00 น. 

 - ผูจ้ัดการหอพักเครือข่าย              จ านวน  2  คน 

 - ผูแ้ทน อบต./ผูแ้ทนชุมชน/นายกเทศมนตรี   จ านวน  2  คน 

 ทมี 2 

 กลุ่มที่ 5   จ านวน  5 คน   เวลา 13.30 - 15.00 น. 

 - ผูป้กครองนสิิต     จ านวน 2  คน 

 - ศษิย์เก่า มก.กพส. (บัณฑติ)    จ านวน 3  คน 

 ทมี 1 และทมี 2 

 กลุ่มที่ 6  จ านวน 7 คน   เวลา 15.00 - 16.30 น. 

- ผูบ้ริหาร คณะ ส านัก สถาบัน 

เวลา 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ฯ สรุปผลการประเมิน ฯ 

เวลา 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น ณ สโมสร 

เวลา 20.00 น. เข้าพักที่ ณ หอพักนานาชาติ 
  

วันศุกร์ที่  16 สิงหาคม 2556 

เวลา 07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา้  

เวลา 08.45 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ณ หอ้งประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 

2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย 

เวลา 12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 

อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหาร

ความเสี่ยง บุคลากรวิทยาเขตก าแพงแสน 

เวลา 15.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

2.4  วธิีการด าเนนิงาน 
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 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน มีการ

วางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 

 1. การเตรยีมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    

 คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมนิ 

 

 2. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

  คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ รองอธิการบดี

วิทยาเขตก าแพงแสน แนะน าผู้บริหาร บุคลากร และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของวิทยาเขตให้

คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

  ตรวจเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

  ตรวจเยี่ยมคณะ สถาบัน ส านัก และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 

  สัมภาษณ์ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นิสติ ผู้ประกอบการ ผูจ้ัดการหอพัก

เครือขา่ย ผูแ้ทน อบต. ผู้แทนชุมชน ผูป้กครองนสิิต และศษิย์เก่า  

 

 3. การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาเขต

รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับรองอธิการบดีวิทยาเขต

ก าแพงแสน จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ และส านักงานประกัน

คุณภาพ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน 

2.5 เกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การประเมนิภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล

ความหมายผลการประเมนิตามเกณฑฯ์ เป็นดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
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คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี ้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดเพื่อให้วิทยาเขตสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ

สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการ

พัฒนามหาวิทยาลัย   
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3. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวทิยาเขต 

--------------------------------------------------------------------------- 

3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ ซึ่งมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย 

และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เป็นดังนี ้

ตารางที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.66 4.47 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ท่ี 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.67 4.49 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.79 4.49 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.80 4.51 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)  4.50 4.52 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-14 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.45 4.44 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 8 

(ครบ 8 ข้อ) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

5.00 5.00 

16.1 

(สมศ.) 

ผลการบรหิารสถาบันให้

เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1 – 4) 

5.00 4.00 

ไม่คดิคะแนน 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 

- ข้อ 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันไดร้ับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ/หรอืนานาชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์  

16.2 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิต

ตามอัตลักษณ์ 

คะแนน 4 4 4.08 4.08 4.08 4.08 

ไม่คดิคะแนน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น

และจุดเดน่ท่ีส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

ไม่คดิคะแนน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบณัฑิต   4.48 4.25 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

ข้อ 6 6 6 

(ข้อ 1 -5, 7) 

6 

(ข้อ 1 -5, 7) 

4.00 4.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 

- ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน้การวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนิสติท่ีศึกษาอยู่ใน

หลักสูตร  921 คน ต่อจ านวนนิสติท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  9,792 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดต้องมากกว่าร้อยละ 

30  

2.2 อาจารย์ประจ าที่มวีุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 

(เงื่อนไข 

1) 

60 60 260.00 54.17 260.00 54.17 4.51 4.51 

480.00 480.00 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 

(เงื่อนไข 

1) 

30 30 78.50 16.35 78.50 16.35 2.73 2.73 

480.00 480.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

4 

(ข้อ 3 - 5, 7) 

5.00 3.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ คือ 

- ข้อ 1 ไม่มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

- ข้อ 2 ไม่มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

- ข้อ 6 ไมม่กีารประเมนิผลความส าเร็จของแผนการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรยีนการสอน 

ข้อ 7 7 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1 – 3, 5) 

5.00 4.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 

- ข้อ 4 ไม่มีการประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ 3 โดยมผีลการ

ประเมนิบรรลุเปา้หมายอย่างน้อยรอ้ยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

1  

(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75 75 1269 88.99 1269 88.99 4.45 4.45 

1426 1426 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     1,686 1,686     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง

ภาคปกติและภาคพิเศษ 

(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน     1,712 1,712     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่

ได้งานท าและประกอบ

อาชีพอิสระ 

คน     1,269 1,269     

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     156 156     

  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า

ก่อนเข้าศึกษา 

คน     34 34     

  จ านวนบัณฑิตท่ีไดร้ับการ

เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     5 5     

  จ านวนบัณฑิตท่ีไมไ่ดง้านท า คน     157 157     

  จ านวนบัณฑิตท่ีไมป่ระสงค์

ท างาน 

คน     65 65     

  เงินเดอืนหรือรายได้ต่อ

เดอืนของผู้ส าเร็จการศึกษา

ท่ีได้งานท าหรอืประกอบ

อาชีพอิสระ 

คน     14,402.36 14,402.36     

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิต

ปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน

ประเมิน

จาก

นายจา้ง 

4 4 4.02 4.02 4.02 4.02 

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

ร้อยละ 25 25 40.00 30.77 40.00 30.7692 5.00 5.00 

130.00 130.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

เผยแพร ่

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

คน     130 130     

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน     19 4.75 19 4.75     

  มกีารตพีิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

(proceeding)  

ผลงาน     37 18.50 37 18.50     

  มกีารตพีิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) หรอืมกีาร

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     21 15.75 21 15.75     

  มกีารตพีิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติ  

ผลงาน     1 1.00 1 1.00     

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน

หรอืจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับความ

รว่มมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

4  

(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา

เอกท่ีไดร้ับการตพีิมพ์หรือ

ร้อยละ 90 90 13.50 90.00 13.50 90.00 5.00 5.00 

15.00 15.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

เผยแพร ่

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

คน     15.00 15.00     

  มกีารตพีิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

หรอืมกีารตพีิมพ์ในวารสาร 

วิชาการในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     5 1.25 5 1.25     

  มกีารตพีิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ 

สมศ. 

ผลงาน     9 4.50 9 4.50     

  มกีารตพีิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ

ของ สมศ. 

ผลงาน     5 3.75 5 3.75     

  มกีารตพีิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR ในปี

ลา่สุดใน subject category 

ท่ีตีพิมพ์หรือมกีารตีพิมพ์ใน

วารสาร วิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมชีื่อปรากฏอยู่

ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 

Scopus 

ผลงาน     4 4.00 4 4.00     

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน

หรอืจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับความ

รว่มมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรา้งสรรค์ท่ีไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 6 2,043.50 4.26 2043.50 4.26 3.55 3.55 

480.00 480.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     11.5 0.00 11.5 0.00     

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     162.5 325.00 162.5 325.00     

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     144.5 722.50 144.5 722.50     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 

คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาโท 

คน     21.0 63.00 21.0 63.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาเอก 

คน     62.0 372.00 62.0 372.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 

คน     1.0 3.00 1.0 3.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาโท 

คน     24.0 120.00 24.0 120.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาเอก 

คน     48.5 388.00 48.5 388.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

ตรี 

คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

โท 

คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

เอก 

 

คน     5.0 50.00 5.0 50.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่3  กจิกรรมการพัฒนานสิิต 5.00 4.33 

3.1 ระบบและกลไกการให้

ค าปรกึษาและบริการดา้น

ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม

กิจกรรมนิสติ 

ข้อ 6 6 6 

(ครบ 6 ข้อ) 

4 

(ข้อ 2 – 4, 6) 

5.00 3.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ คือ 

- ข้อ 1 ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสง่เสริมผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกดา้น 

- ข้อ 5 ไม่พบแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต ท าให้ไม่สามารถประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตได้ 

3.3 ระบบการให้ค าปรกึษา

วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย  4.34 4.21 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

6 

(ข้อ 2 - 7) 

5.00 4.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 

- ข้อ 1 มรีะบบและกลไกการบรหิารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปา้หมายตามแผนดา้นการวิจัยของคณะ แต่ยังด าเนินการไม่

เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ในการรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรค์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ประจ า 

สัดส่วน           5.00 5.00 

คิด

คะแนน

ตามกลุ่ม

สาขาวิชา 

คิด

คะแนน

ตามกลุ่ม

สาขาวิชา 

  กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

สัดส่วน   13,170,000 470,357.14 13,170,000 470,357.14 5.00 5.00 

28.00 28.00 

  กลุม่สาขาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

สัดส่วน   140,775,084.99 396,549.54 155,473,361.46 461,345.29 5.00 5.00 

355.00 337.00 

  กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

สัดส่วน   7,566,594 75,665.94 11,113,784 111,137.84 5.00 5.00 

100.00 100.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา สัดส่วน   13,170,000 470,357.14 13,170,000 470,357.14 5.00 5.00 

28.00 28.00 

  คณะเกษตร ก าแพงแสน สัดส่วน   91,433,850 587,999.04 92,210,611.80 675,535.62 5.00 5.00 

155.50 136.50 

  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

สัดส่วน   21,298,472.99 306,452.85 21,298,472.99 325,167.53 5.00 5.00 

69.50 65.50 

  คณะศลิปศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตร์  

สัดส่วน       2.36 4.40 

     สาขาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

สัดส่วน   8,720,081 95,825.07 12,455,296.67 136,871.39 2.66 3.80 

91.00 91.00 

     สาขามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

สัดส่วน   2,124,810 31,019.12 5,672,000 90,031.75 2.07 5.00 

68.50 63.00 

  คณะศกึษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

สัดส่วน   5,441,784 151,160.67 5,441,784 147,075.24 5.00 5.00 

36.00 37.00 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

สัดส่วน   12,852,979.2 259,656.15 20,768,774 830,750.96 5.00 5.00 

49.50 25.00 

  สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจฯ สัดส่วน   5,692,940 218,959.23 7,619,206 1,088,458 5.00 5.00 

26.00 7.00 

หมายเหตุ : มกีารปรับจ านวนอาจารย์และนักวจิัยใหมใ่ห้ตรงกับฐานข้อมูลจากส่วนกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี 

5 

(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 20         4.99 

คิด

คะแนน

ตามกลุ่ม

สาขาวิชา 

4.99 

คิด

คะแนน

ตามกลุ่ม

สาขาวิชา 

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ร้อยละ   6.25 21.93 6.25 21.55 5.00 5.00 

28.50 29.00 

  สาขาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

ร้อยละ   182.00 45.73 182.00 48.28 5.00 5.00 

398.00 377 

  สาขามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ   11.25 9.96 11.25 9.96 4.98 4.98 

113.00 113.00 

  คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 

 

 

ร้อยละ   6.25 21.93 6.25 21.55 5.00 5.00 

28.50 29.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  คณะเกษตร ก าแพงแสน ร้อยละ   67.00 38.84 67.00 43.93 5.00 5.00 

172.50 152.50 

  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ร้อยละ   34.00 41.21 34.00 43.31 5.00 5.00 

82.50 78.50 

  คณะศลิปศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตร์ 

คะแนน           4.29 4.43 

     สาขาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

ร้อยละ   56.75 56.75 56.75 56.75 5.00 5.00 

100.00 100.00 

     สาขามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ   5.25 7.14 5.25 7.72 3.57 3.86 

73.50 68.00 

  คณะศกึษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ร้อยละ   6.00 13.64 6.00 13.33 5.00 5.00 

44.00 45.00 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ร้อยละ   12.25 22.90 12.25 45.37 5.00 5.00 

53.50 27.00 

  สถาบันสุวรรณวาจกกสิ

กิจฯ 

ร้อย

ละ 

  12.00 
46.15 

12.00 
171.43 

5.00 5.00 

26.00 7.00 

หมายเหตุ : มกีารปรับจ านวนอาจารย์และนักวจิัยใหมใ่ห้ตรงกับฐานข้อมูลจากส่วนกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี 

6 

(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 20 20 91.00 16.87 91.00 17.53 4.22 4.38 

539.50 519.00 

  การใชป้ระโยชน์ในเชิง

สาธารณะ 

เรื่อง     53 53     

  การใชป้ระโยชน์ในเชิง

นโยบาย 

เรื่อง     2 2     

  การใชป้ระโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ 

เรื่อง     31 31     

  การใชป้ระโยชน์ทางอ้อมขอ

งานสรา้งสรรค์ 

เรื่อง     5 5     

หมายเหตุ : มกีารปรับจ านวนอาจารย์และนักวจิัยใหมใ่ห้ตรงกับฐานข้อมูลจากส่วนกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี 

7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการ

รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 10 10 19.75 3.66 19.75 3.81 1.83 1.90 

539.50 519.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ 

เรื่อง     11 2.75 11 2.75     

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติ 

เรื่อง     6 3.00 6 3.00     

  ต าราหรือหนังสือท่ีมีการ

ประเมนิผ่านตามเกณฑ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 

เรื่อง     4 3.00 4 3.00     

  ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการ

ขอผลงานทางวิชาการและ

ผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว หรอืต าราหรือ

หนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มี

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

เรื่อง     11 11.00 11 11.00     

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 5.00 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบรกิารทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

8 

(สมศ.) 

ผลการน าความรูแ้ละ

ประสบการณ์จากการ

ให้บรกิารวิชาการมาใชใ้น

การพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรอืการวิจัย 

ร้อยละ 30 30 117.00 43.82 123.00 45.56 5.00 5.00 

267.00 270.00 

  - ใชก้ารพัฒนาการเรียน

การสอน 

เรื่อง     52 64 

    

  - ใชก้ารพัฒนาการวจิัย เรื่อง     36 35     

  - ใชก้ารพัฒนาการเรียน เรื่อง     29 24     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

การสอนและการวจิัย 

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการท้ังหมด 

เรื่อง     267 270 

    

หมายเหตุ : มกีารปรับข้อมูลผลงานท่ีมีการน าความรู้และประสบการณจ์ากการให้บรกิารวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอนและ/

หรอืการวิจัยใหม ่โดยพิจารณาข้อมูลจากระดับคณะและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

9 

(สมศ.) 

ผลการเรยีนรูแ้ละ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

18.1 

(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือ

แก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 

1 ภายในสถาบัน (ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

18.2 

(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือ

แก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 

2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อ

ความกนิดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00 

10 

(สมศ.) 

การสง่เสริมและสนับสนุน

ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรยีภาพใน

มติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 4.68 4.68 

7.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการประจ าคณะ

และผู้บริหารทุกระดับของ

คณะ 

ข้อ 7 7 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน

เรยีนรู้ 

ข้อ 5 5 4 

(ข้อ 1 – 4) 

4 

(ข้อ 1 – 4) 

4.00 4.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 

- ข้อ 5 ไม่มีข้อมูลการน าความรูท่ี้ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจาก



     รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

 26 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

ความรู้ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารและการตัดสนิใจ 

ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4.00 4.00 4.42 4.42 4.42 4.42 

องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.90 4.24 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 

(ครบ 9 ข้อ) 

8 

(ข้อ 1 - 4, 6 - 9) 

5.00 4.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 

- ข้อ 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน แต่ยังไม่ส่งผลให้มกีารพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบง่ชี้ 

15 

(สมศ.) 

ผลประเมนิการประกัน

คุณภาพภายในรับรองโดย

ต้นสังกัด (สกอ. 23 ตัวบง่ชี)้ 

คะแนน 5 5 4.79 4.49 4.79 4.49 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้ของ สกอ. พบว่า วทิยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้

คุณภาพระดับดีมาก   

 จุดแข็งและแนวทางเสรมิ 

- ไม่ม ี

จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินผลการด าเนินการตามเอกลักษณ์ และตามจุดเน้น จุดเด่น ของวิทยาเขตก าแพงแสน 

ต้องประเมินให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เนื่องจากปี 2556 จะต้องมีการท าแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตฉบับใหม่ ควรมีการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฉบับเดิม และน าไปใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ ส าหรับการจัดท าแผนฯ ฉบับใหม่ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 13 ตัวบ่งชี ้

ได้แก่ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 

4.48 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25  ได้คุณภาพระดับดี  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม  

1. วิทยาเขตก าแพงแสน มสีภาพทางกายภาพ มสีิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ การ

เรียนการสอนที่ดี โดยเฉพาะพื้นที่วิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น อาจารย์และบุคลากรมีมิตรไมตรี 

และร่วมมือกันดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยของนิสติได้เป็นอย่างด ี 

2. มีจ านวนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมดในสัดส่วนที่สูงและมีการพัฒนาให้ดี

ขึน้อยู่ตลอดเวลา 

3. มีโครงการสง่เสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนสิิตหลายโครงการและมี

การด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ไม่พบแผนพัฒนาบุคลากรระดับวิทยาเขต มีเฉพาะแผนพัฒนาบุคลากรบางคณะ เช่น คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งน าเสนอแผนพัฒนาบุคลากรที่ดีมาก คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตควร
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ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ก่อนถ่ายทอดไปสู่คณะ สถาบัน และส านัก  

2. ควรเพิ่มจ านวนและสัดส่วนนิสติในระดับบัณฑติศกึษา 

3. เนื่องจากมีการรับอาจารย์ใหม่ในช่วงที่ผ่านมาในปริมาณมาก ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้

มีคุณวุฒแิละต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและก าหนดเวลาที่ชัดเจน 

4. ไม่พบการประเมนิผลโครงการหรอืกิจกรรมตามตัวบ่งชี้หรือเป้าหมายที่ก าหนด ควรมีการก าหนด

ตัวบ่งชีท้ี่เป็นรูปธรรมตั้งแตก่ารจัดท าโครงการ และการประเมนิโครงการ ตอ้งประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ตามตัวบ่งชี้ ไม่ใช่ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยาเขตควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการสรุปประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามตัวบ่งช้ีหรอืเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ควรมีการท าแผนการด าเนินการด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตในภาพรวมของ

วิทยาเขต 

6. ในการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ควรมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงการท างานของ

บัณฑติว่า 

- มีความพึงพอใจกับงานที่ท าอยู่อย่างไรบ้าง 

- ท างานตรงวุฒิหรือไม ่อย่างไร 

  แนวปฏิบัติที่ด ี

  วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินการให้นสิิตที่พักอยู่ในหอพักแตล่ะหอ ประชุมหารอืกันเพื่อก าหนด

แนวทางดูแลปรับปรุงสภาพหอพักใหน้่าอยู่ โดยวิทยาเขตสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ตามกรอบงบประมาณที่ได้

ก าหนดไว้ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ 

 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัว

บ่งชี ้ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และ มก. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า วทิยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้

คุณภาพระดับดี 

 จุดแข็งและแนวทางเสรมิ  

1. มีกิจกรรม/โครงการที่สง่เสริมกิจกรรมนิสติที่ดีหลายโครงการ และมีการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง 

2. มีการจัดท าเครือข่ายคุณภาพในระดับนิสิตร่วมกับสถาบันอื่นๆ ซึ่งน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกัน ทั้งนี ้ควรมีการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง  
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จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ไม่พบแผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานิสิตระดับวิทยาเขตที่เป็นรูปธรรม มีเฉพาะ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของบางคณะ คณะกรรมการกิจกรรมนิสิตของวิทยาเขต ควรก าหนด

แผนพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต เพื่อสนับสนุนการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“ส านกึดี มุ่งมั่น สร้างสรรค ์สามัคคี” ก่อนถ่ายทอดไปสู่คณะ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานิสติให้สอดคล้องกัน 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 

3 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า วทิยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้

คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 ได้คุณภาพระดับดี   

 จุดแข็งและแนวทางเสรมิ   

1. มีแหล่งทุนจ านวนมาก และหลากหลายสาขา เช่น มีการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเป็น

สัดส่วนที่สูงกว่าแหล่งทุนภายใน ประมาณ 5 เท่า  

2. มีผลงานจ านวนมากที่มคีุณค่า และสามารถน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ตอ่สังคม อย่างไรก็ตาม ควร

ส่งเสริมไปสู่เชงิพาณิชย์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

3. มีบุคลากรที่มศีักยภาพ มคีวามสามารถสูงดา้นการวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

4. มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “เที่ยวไม่ไกล...ไป

ก าแพงแสน”  

จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย 

แตก่ารด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ยังไม่ครบถ้วน วิทยาเขตก าแพงแสน ควรมกีารตรวจสอบและ

ประสานงานกับส่วนกลางมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง และครบถ้วน 

2. ควรมีผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงานวิจัยในภาพรวมของวิทยาเขต 

3. บทความวชิาการ ต ารา และหนังสือที่ได้รับรองคุณภาพ ยังมนี้อย ควรหาแนวทางเพิ่มผลงาน

วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพเหล่านี ้เช่น มีการเพิ่มแรงจูงใจในการท าผลงานดังกล่าว 

4. ควรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการงานวิจัย เพื่อความปลอดภัยของนสิิต บุคลากร

วิจัย และเป็นแบบอย่างที่ดี เชน่ ควรตดิตั้งถังบรรจุก๊าซเคมีภายนอกอาคาร และมีระบบควบคุมปิด-เปิดก๊าซ 

และท่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5. ควรจัดเตรียมเอกสารให้สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง และหมายเลขเอกสารที่อ้างอิง  
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

 จุดแข็งและแนวทางเสรมิ   

1. มีบุคลากรและเครื่องมือวิจัยที่มีศักยภาพสูง ในการให้บริการทางวิชาการเฉพาะด้าน อย่างไรก็

ตาม ควรยกระดับใหเ้ป็นหอ้งทดสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล  

2. มีการบริการทางวิชาการที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและความ

ต้องการของประเทศ ทั้งนี ้วทิยาเขตควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่มากขึ้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

3. มีความพร้อมทั้งสถานที่ อาคารปฏิบัติการ อาคารที่พัก ห้องประชุมสัมมนา เครื่องมือปฏิบัติการ 

ฯลฯ สามารถใหบ้ริการแก่หน่วยงานภายนอกได้  

จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาเขตก าแพงแสน มีการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ทั้งนี ้ควรพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และร่วมมือกับองค์กรภายนอกใหเ้กิดความเข้มแข็งมากขึ้น 

2. เนื่องจากบุคลากรที่ให้บริการศูนย์เรียนรู้มีจ านวนจ ากัด ควรบริหารจัดการให้มีการน าเทคโนโลยี

มาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เชน่ การจัดท าเทปบรรยายที่มีหลายภาษา 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

 จุดแข็งและแนวทางเสรมิ  

1. มีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมที่ท าตามประเพณี และ

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวติของชุมชน 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสติอย่างชัดเจน 

3. มีบุคลากรได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ และนิสติได้รับการยกย่องระดับชาติ 
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จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

- ไม่ม ี

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 

ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง  มี

คะแนนเฉลี่ย 4.68 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 

ได้คุณภาพระดับดีมาก   

 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน มีการก าหนดกลยุทธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน เพื่อพัฒนาวิทยาเขตใน

อนาคต ทั้งนี ้ควรมีการสื่อสารภายในไปยังบุคลากรทุกระดับใหม้ากขึ้น 

2. วิทยาเขตก าแพงแสน มีทรัพยากรค่อนข้างมาก เป็นจุดที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ควรพัฒนา

ทรัพย์สินที่มอียู่ให้บูรณาการร่วมกันมากขึ้น 

3. วิทยาเขตก าแพงแสน มีหน่วยงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นสิ่งที่ดี ควรพัฒนาหน่วยงานนี้

ให้ท างานด้านจัดการผลผลิตต่างๆ ของวิทยาเขต น ามาจ าหน่ายให้ครบกระบวนการทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ

ปลายน้ า 

4. วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดการแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี อย่างไรก็ตาม ควรมีการประเมิน

ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตก าแพงแสน 

5. วิทยาเขตก าแพงแสน มีองค์ความรู้หลากหลาย มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะผู้ที่

มีประสบการณ์ วิทยาเขตควรน าองค์ความรู้ที่มีคุณค่าที่อยู่ในตัวบุคลากร น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

เผยแพร่ใหแ้ก่ชุมชน เกษตรกรของประเทศ 

จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

- ไม่ม ี

องค์ประกอบท่ี 8 การเงนิและงบประมาณ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1ตัว

บ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้

คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
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 จุดแข็งและแนวทางเสริม  

1. วิทยาเขตก าแพงแสน มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการติดตาม และรายงานผลการด าเนิน

งบประมาณทุกๆ ไตรมาส 

จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ทันต่อสถานการณค์วามเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของวิทยาเขต 

2. ควรมีการวจิัยสถาบัน เรื่อง การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงระบบการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เช่น ควรเปลี่ยนหลอดที่ท าให้เกิดความ

ร้อนในหอ้งที่ใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน

เฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี 

 จุดแข็งและแนวทางเสรมิ  

1. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในบางองค์ประกอบคุณภาพ เช่น การ

พัฒนานิสติ การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ จาก

การมีสว่นร่วมของบุคลากรและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการ 9 บวร โครงการปลูกข้าวันแม่ 

เก็บเกี่ยววันพ่อ โครงการมหาวิทยาลัยชาวนา โครงการเที่ยวไม่ไกล...ไปก าแพงแสน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการ

พัฒนาการด าเนินงานใหม้ีความเข้มแข็งในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

2. มีเครือข่ายความร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน และมี

การจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบมาร่วมรับผิดชอบการ

จัดท ารายละเอียดการด าเนินงาน และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาเขตขององค์ประกอบนั้นๆ  

2. มีการน าผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการท างาน แต่ยังไม่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ควรมีการวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อวางแผนการด าเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด และขับเคลื่อนใหเ้กิดผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตศรีราชา พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑติ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.49 ได้คุณภาพระดับดี มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มีคะแนน

เฉลี่ยรวม 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แหง่การเรยีนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.06 ได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย

น าเข้า 

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  - - - - 4.00 4.62 4.49 4.00 4.00 4.62 4.49 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหาร

จัดการการอุดมศกึษา 

4.31 4.59 4.56 4.59 - 4.64 4.64 4.54 4.51 4.64 4.56 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิ

บาลของการบรหิารการอุดมศึกษา 

- 4.57 4.57 4.57 - 4.42 4.42 4.57 4.57 4.42 4.55 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของ

การบรหิารการอุดมศึกษา  

4.31 4.60 4.56 4.60 - 4.67 4.67 4.52 4.48 4.67 4.56 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู ้ 

- 4.50 4.50 4.50 - 3.76 3.76 4.50 4.50 3.76 4.06 

เฉลี่ยภาพรวม 4.31 4.58 4.56 4.58 4.00 4.44 4.41 4.51 4.49 4.44 4.49 

ผลการประเมนิ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี 

 

3.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.68 ได้คุณภาพระดับดีมาก ด้านกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

4.56  ได้คุณภาพระดับดีมาก ด้านการเงนิ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และด้านบุคลากร 

การเรียนรูแ้ละนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.88 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองดา้นการบรหิารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.71 4.67 4.71 4.00 4.74 4.64 4.63 4.57 4.74 4.68 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.44 4.44 4.44 - 4.73 4.73 4.50 4.50 4.73 4.56 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้

และนวัตกรรม 

3.62 4.50 4.50 4.50 - 3.71 3.71 4.06 4.06 3.71 3.88 

เฉลี่ยภาพรวม 4.31 4.58 4.56 4.58 4.00 4.44 4.41 4.51 4.49 4.44 4.49 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี 

3.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน

ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.36 ได้คุณภาพระดับดี และมาตรฐานด้าน

การด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย

น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ

ความพรอ้มในการจัดการศึกษา 

4.08 4.50 4.50 4.50 - 4.15 4.15 4.40 4.40 4.15 4.36 

   1) ดา้นกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ดา้นวิชาการ 3.62 4.00 4.00 4.00 - 3.55 3.55 3.85 3.85 3.55 3.80 

   3) ดา้นการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ดา้นการบรหิารจัดการ - 4.67 4.67 4.67 - 4.45 4.45 4.67 4.67 4.45 4.61 

2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการ

ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.67 4.63 4.67 4.00 4.52 4.48 4.64 4.60 4.52 4.58 

   1) ดา้นการผลิตบัณฑิต - 4.50 4.33 4.50 4.00 4.62 4.49 4.40 4.25 4.62 4.50 

   2) ดา้นการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.76 3.76 4.67 4.67 3.76 4.21 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย

น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

   3) ดา้นการให้บรกิารทาง

วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.31 4.58 4.56 4.58 4.00 4.44 4.41 4.51 4.49 4.44 4.49 

ผลการประเมนิ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี 
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ภาคผนวกที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐานรายตัวบ่งชี้ 

หมายเหตุ 1)  กรณีท่ีเป็นผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ อ้างอิงจากผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมินฯ  

2) กรณีท่ีเป็นผลการด าเนินงานเชิงปรมิาณท่ีมีข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย อา้งองิจากข้อมูลของสว่นกลางมหาวิทยาลัย นอกน้ันอ้างอิงจากผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

สกอ. 1.1 กระบวน 

การพัฒนาแผน 

ข้อ 8 

(ครบ 8 ข้อ) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

5 

(ข้อ 1-3,5-6) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

8 

(ครบ 8 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

สกอ. 2.1 ระบบและ

กลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ข้อ 6 

(ข้อ 1-5, 7) 

5 

(ข้อ 1-3, 6, 7) 

6 

(ข้อ 1-5, 7) 

6 

(ข้อ 1-5, 7) 

5 

(ข้อ 1-5) 

5 

(ข้อ 1-5) 

- - - - - 

- จ านวนหลกัสูตร

ปรญิญาตร ี

หลักสูตร 27 1 4 7 11 4 - - - - - 

- จ านวนหลกัสูตร

ปรญิญาโท (แผน ก) 

หลักสูตร 33 2 16 5 8 2 - - - - - 

- จ านวนหลกัสูตร

ปรญิญาเอก 

หลักสูตร 17 1 10 3 2 1 - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 

หลักสูตร 77 4 30 15 21 7 - - - - - 

- ร้อยละหลักสูตร

บัณฑิตศกึษาที่เนน้วิจัย 

ร้อยละ 64.94% 75.00% 86.67% 53.33% 47.62% 42.86% - - - - - 

- จ านวนนิสิตปริญญา

ตรี 

คน 9217 261 1863 2123 3437 1076 - - - - - 

- จ านวนนิสิตปริญญา

โท(แผน ก) 

คน 735 74 320 73 128 54 - - - - - 

- จ านวนนิสิตปริญญา

โท (แผน ข) 

คน 111 - - - 85 26 - - - - - 

- จ านวนนิสิตปริญญา

เอก 

คน 349 74 92 34 32 40 - - - - - 

- จ านวนนิสิตทกุระดับ คน 10,412 409 2,275 2,230 3,682 1,196 - - - - - 

- ร้อยละบัณฑิตศกึษา

ที่เน้นวิจัย 

ร้อยละ 10.41% 36.19% 18.11% 4.80% 4.35% 7.86% - - - - - 

สกอ. 2.2 อาจารย์

ประจ าท่ีมีวุฒปิริญญา

เอก 

ร้อยละ 260 54.17% 16 55.17% 99.5 67.00

% 

35.5 45.81% 81 48.21

% 

27 60.00

% 

- - 1 10.53% 0 0.00% - 

480 29 148.5 77.5 168 45 9.5 2.5 

- จ านวนอาจารย์วุฒิ

ปรญิญาตร ี

คน 12.5 1 - - 8.5 - - - 2.5 0.5 - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- จ านวนอาจารย์วุฒิ

ปรญิญาโท 

คน 207.5 12 49 42 78.5 18 - - 6 2 - 

- จ านวนอาจารย์วุฒิ

ปรญิญาเอก 

คน 260 16 99.5 35.5 81 27 - - 1 - - 

- จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมดนับรวม

ศึกษาต่อ 

คน 480 29 148.5 77.5 168 45 - - 9.5 2.5 - 

สกอ. 2.3 อาจารย์

ประจ าท่ีด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

(รศ. ขึ้นไป) 

ร้อยละ 78.5 16.35% 2.0 6.90% 46.0 30.98

% 

8.50 10.97% 14.0 8.33% 6 13.33

% 

- - 1 10.53% 1 40.00% - 

480.0 29 148.5 77.5 168 45 9.5 2.5 

- จ านวนอาจารย์

ต าแหนง่อาจารย์ 

คน 318.5 23 64.5 55 141 25 - - 8.5 1.5 - 

- จ านวนอาจารย์

ต าแหนง่ ผศ. 

คน 83 4 38 14 13 14 - - - - - 

- จ านวนอาจารย์

ต าแหนง่ รศ. 

คน 73.5 2 42 8.5 13 6 - - 1 1 - 

- จ านวนอาจารย์

ต าแหนง่ ศ. 

คน 5 - 4 - 1 - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมดนับรวม

ศึกษาต่อ 

คน 480 29 46 8.5 14 6 - - 9.5 2.5 - 

สกอ. 2.4 ระบบการ

พัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนนุ 

ข้อ 4 

(ข้อ3,4,5,7) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

6 

(ข้อ 1-6) 

- - - - - 

สกอ. 2.5 ห้องสมุด 

อุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู ้

ข้อ 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

6 

(ข้อ 1 – 6) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

- - - - - 

- จ านวนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่บริการ

นิสิต 

เคร่ือง 28,015 666 6,095 7,191 11,247 2,782 - - - - - 

- FTES - 9,613.94 195.61 1,484.15 1,023.40 5,876.31 993.34 - - - - - 

- สัดส่วน FTES ต่อ

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ือง/

คน 

0.34 0.29 0.24 0.14 0.52 0.36 - - - - - 

- จ านวนนิสิตทัง้หมด คน 9,931 409 2,275 2,230 3,554 1,196 - - - - - 

- จ านวนนิสิตทีก่รอก

ข้อมูล 

คน 6,873 264 1,649 1,796 2,532 902 - - - - - 

- ร้อยละของผู้กรอก

ข้อมูล 

ร้อยละ 69.2% 64.5% 72.5% 80.5% 74.1% 75.4% - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- ผลประเมินรวม ค่าเฉลี่ย 3.89 4.08 3.87 3.93 3.90 4.03 - - - - - 

- ผลประเมินห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.08 4.16 4.07 4.05 4.03 4.15 - - - - - 

- ผลประเมินด้าน

กายภาพ 

ค่าเฉลี่ย 3.92 4.09 3.82 3.86 3.87 4.00 - - - - - 

- ผลประเมินสิ่งอ านวย

ความสะดวก 

ค่าเฉลี่ย 3.80 4.03 3.82 3.93 3.87 3.99 - - - - - 

- ผลประเมิน

สาธารณูปโภค 

ค่าเฉลี่ย 3.93 4.19 3.93 3.99 3.92 4.16 -     

สกอ. 2.6 ระบบและ

กลไกการจัดการเรียน

การสอน 

ข้อ 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

6 

(ข้อ 1-5, 7) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

- - - - - 

สกอ. 2.7 ระบบและ

กลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียน

ตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 

ข้อ 6 

(ครบข้อ 1 – 5 

และ 7) 

6 

(ครบข้อ 1 – 5 

และ 7) 

6 

(ครบข้อ 1 – 5 

และ 7) 

6 

(ครบข้อ 1 – 5 

และ 7) 

6 

(ครบข้อ 1 – 5 

และ 7) 

5 

(ครบข้อ 1 – 5) 

- - - - - 

สกอ. 2.8 ระดับ

ความส าเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมท่ีจัดให้กับ

นิสิต 

ข้อ 4 

(ข้อ 1-3, 5) 

4 

(ข้อ 1 – 4) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1 – 4) 

- - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

สมศ. 1 บัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 1,269 88.99% 42 91.30

% 

336 90.32

% 

313 86.46% 356 86.62% 127 90.71% - - - - - 

1,426 46 372 362 411 140 

- จ านวนผูต้อบแบบ

ส ารวจ 

คน 1,686 58 455 424 495 154 - - - - - 

- จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ (ภาค

นอกเวลาราชการ) 

คน 1,712 60 459 434 505 154 - - - - - 

- จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอสิระ 

คน 1,269 42 336 313 356 127 - - - - - 

- จ านวนบัณฑิตที่

ศึกษาต่อ 

คน 156 10 61 20 54 7 - - - - - 

- จ านวนบัณฑิตทีม่ีงาน

ท าก่อนเข้าศกึษา 

คน 34 - - 17 17 - - - - - - 

- จ านวนบัณฑิตที่ไม่

ประสงค์ท างาน 

คน 65 2 20 24 11 7 - - - - - 

- จ านวนบัณฑิตที่ลา

อุปสมบท 

คน 2 - 1 - 1 - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ

การเกณฑ์ทหาร  

คน 3 - 1 1 1 - - - - - - 

- จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้

งานท า 

คน 157 4 36 49 55 13 - - - - - 

- จ านวนบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาในรอบ

ปีนั้นที่ตอบแบบส ารวจ 

(ไม่นับรวมผูท้ี่มีงานท า

ก่อนเข้าศกึษา ผูศ้ึกษา

ต่อ และลาอุปสมบท) 

คน 1,426 46 372 362 411 140 - - - - - 

- ค่าเฉลี่ยเงินเดือน คน 14,402.36 11,169.51 12,643.08 16,854.97 14,069.47 12,148.23 - - - - - 

สมศ. 2 คุณภาพของ

บัณฑิตปริญญาตรี โท 

และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษาแห่งชาติ 

คะแนน

ประเมิน 

4.02 4.33 3.90 3.80 4.07 4.21 - - - - - 

- จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาปรญิญาตรี 

คน 1,376 47 383 332 484 130 - - - - - 

- จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาปรญิญาตรี 

คน 920 36 225 225 331 103 - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

ที่ท างานและมีนายจ้าง 

- จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาโท 

คน 152 17 69 2 44 - - - - - - 

- จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาปรญิญาโท

ที่ท างานและมี

นายจา้ง 

คน 112 14 46 2 37 - - - - - - 

- จ านวนบัณฑิตที่

ไดรั้บการประเมิน

ระดับ ป.ตร ี

คน 229 13 73 73 97 43 - - - - - 

- จ านวนบัณฑิตที่

ไดรั้บการประเมิน

ระดับ ป.โท 

คน 60 6 24 2 24  - - - - - 

- จ านวนบัณฑิตที่

ไดรั้บการประเมิน

ระดับ ป.เอก 

คน 5 1 1 1 - - - - - - - 

 ค่าเฉลี่ยผลการ

ประเมนิตามกรอบ 

TQF ระดับปริญญาตรี 

คะแนน 3.96 4.39 3.82 3.77 4.02 4.21 - - - - - 

- ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คะแนน 4.18 4.54 4.12 3.96 4.25 4.36 - - - - - 



     รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

 45 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- ด้านความรู้ คะแนน 3.82 4.42 3.57 3.61 3.89 4.24 - - - - - 

- ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 3.74 4.38 3.60 3.53 3.80 3.99 - - - - - 

- ด้านทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

คะแนน 4.14 4.52 4.06 3.99 4.18 4.33 - - - - - 

- ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยฯี 

คะแนน 3.77 4.02 3.54 3.63 3.89 4.05 - - - - - 

 ค่าเฉลี่ยผลการ

ประเมนิตามกรอบ 

TQF ระดับปริญญาโท 

คะแนน 4.26 4.19 4.10 4.38 4.30 - - - - - - 

- ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คะแนน 4.44 4.43 4.33 4.50 4.42 - - - - - - 

- ด้านความรู้ คะแนน 4.18 4.29 4.07 4.00 4.27 - - - - - - 

- ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

คะแนน 4.22 3.92 4.06 4.37 4.31 - - - - - - 

- ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

คะแนน 4.22 4.29 4.04 4.13 4.33 - - - - - - 



     รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

 46 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยฯี 

คะแนน 4.22 4.00 4.01 4.88 4.15 - - - - - - 

 ค่าเฉลี่ยผลการ

ประเมนิตามกรอบ 

TQF ระดับปริญญา

เอก 

คะแนน 4.42 4.30 4.58 4.54 - - - - - - - 

- ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

คะแนน 4.55 5.00 4.40 4.20 - - - - - - - 

- ด้านความรู้ คะแนน 4.37 4.25 4.50 5.00 - - - - - - - 

- ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

คะแนน 4.41 4.25 4.50 4.75 - - - - - - - 

- ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

คะแนน 4.24 4.00 4.50 4.00 - - - - - - - 

- ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยฯี 

คะแนน 4.52 4.00 5.00 4.75 - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

 ค่าเฉลี่ยของ

คะแนนประเมนิ (ทุก

ระดับ) 

คะแนน 4.02 4.33 3.90 3.80 4.07 4.21 - - - - - 

สมศ. 3 ผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทท่ี

ได้รับการตพีิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ร้อยละ 40.00 30.77% 1.25 25.00% 22.25 39.73% 7.00 116.67% 8.25 14.47

% 

1.25 20.83

% 

- - - - - 

130 5 56 6 57 6 

- จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับ

ปรญิญาโททั้งหมด 

คน 130 5 56 6 57 6 - - - - - 

- การตีพมิพ์เผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง (นน.0.25) 

ผลงาน 

 

19 5 4 - 10 - - - - - - 

- มีการตีพมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ

(proceeding) ที่ยอมรับใน

สาขา (ค่าน้ าหนัก 0.5) 

ผลงาน 

 

37 - 18 14 4 1 - - - - - 

- มีการตีพมิพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจาก

ผลงาน 

 

21 - 15 - 5 1 - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

(proceedings) หรือใน

วารสารวชิาการใน

ฐานข้อมูล TCI หรือ

วารสารวชิาการ

ระดับชาติที่ได้รับการ

ยอมรับในสาขา (ค่า

น้ าหนัก 0.75) 

- มีการตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาต ิทีไดรั้บการ

ยอมรับในสาขา หรือใน

ระดับสากล เช่น ISI 

หรือ Scopus (ค่า

น้ าหนัก 1.00) 

ผลงาน 

 

1 - 1 - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ค่าน้ าหนัก 

0.125) 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 

0.25) 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ(นน. 

0.5) 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

(นน. 0.75) 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ (นน. 

1.00) 

 

 

 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

สมศ. 4 ผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ี

ได้รับการตพีิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ร้อยละ 13.5 90.00% 2.25 75.00% 2.50 41.67% 4.25 141.67

% 

3.00 0.00% 1.50 50.00

% 

- - - - - 

15 3 6 3 0 3 

- จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับ

ปรญิญาโททั้งหมด 

คน 15 3 6 3 0 3 - - - - - 

- การตีพมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ หรือตีพมิพ์ใน

วารสารวิชาการ

ระดับชาติในฐานข้อมูล 

TCI (นน. 0.25) 

ผลงาน 

 

5 - - 5 - - - - - - - 

- มีการตีพมิพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับชาติใน

ประกาศของ สมศ. (0.5) 

ผลงาน 

 

9 - 3 1 2 3 - - - - - 

- มีการตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาตใินประกาศ 

ผลงาน 

 

5 3 - 2 - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

สมศ. (นน. 0.75) 

- มีการตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาต ิในฐานข้อมูล

การจัดอันดับวารสาร 

SJR หรือในฐานข้อมูล

สากล ISI หรือ Scopus 

(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ผลงาน 

 

4 - 1 1 2 - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 

0.25) 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

(น้ าหนัก 0.5) 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

(น้ าหนัก 0.75) 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ (นน. 

1.00) 

ผลงาน 

 

- - - - - - - - - - - 

สมศ. 14 การพัฒนา

คณาจารย์ 

ดัชนี

คุณภาพ 

4.26 3.93 5.25 3.88 3.68 4.15 - - 2.11 2.80 - 

จ านวน จ านวน * 

นน. 

จ านวน จ านวน * 

นน. 

จ านวน จ านวน 

* นน. 

จ านวน จ านวน 

* นน. 

จ านวน จ านวน 

* นน. 

จ านวน จ านวน* 

นน. 

จ านวน จ านวน* 

นน. 

จ านวน จ านวน* 

นน. 

จ านวน จ านวน* 

นน. 

จ านวน จ านวน* 

นน. 

จ านวน จ านวน

* นน. 

- อาจารย์วุฒิปริญญา

ตรี (น้ าหนัก: 0) 

คน 11.5 - - - - - - - 8.5 0.0 - - - - - - - - - - - - 

- อาจารย์วุฒิปริญญา

โท (น้ าหนัก: 2) 

คน 162.5 325.0 11 22.0 33 66.0 36 72.0 64.5 129.0 112 224.0 - - - - 5 10.0 1 2.0 - - 

- อาจารย์วุฒิปริญญา

เอก (น้ าหนัก: 5) 

คน 144.5 722.5 12 60.0 31.5 157.5 19 95.0 68 340.0 13 65.0 - - - - 1 5.0 - - - - 

- ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

วุฒิปริญญาตรี 

(น้ าหนัก: 1) 

คน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คน 21 63.00 - - 6 18.0 4 12.0 6 18.0 4 12.0 - - - - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

วุฒิปริญญาโท 

(น้ าหนัก: 3) 

- ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

วุฒิปริญญาเอก 

(น้ าหนัก: 6) 

คน 62 372.0 3 18.0 32 192 10 60.0 7 42.0 10 60.0 - - - - - - - - - - 

- รองศาสตราจารย์วุฒิ

ปรญิญาตร ี(น้ าหนัก: 3) 

คน 1.0 3.0 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- รองศาสตราจารย์

วุฒิปริญญาโท 

(น้ าหนัก: 5) 

คน 24 120 - - 10 50.0 2 10.0 8 40.0 2 10.0 - - - - 1 5.0 1 5.0 - - 

- รองศาสตราจารย์วุฒิ

ปรญิญาเอก(น้ าหนัก: 8) 

คน 48.5 388.0 1 8.0 32 256.0 6.5 52.0 5 40.0 4 32.0 - - - - - - - - - - 

- ศาสตราจารย์วุฒิ

ปรญิญาตร ี(น้ าหนัก: 6) 

คน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ศาสตราจารย์วุฒิ

ปรญิญาโท (น้ าหนัก.: 8) 

คน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ศาสตราจารย์วุฒิ

ปรญิญาเอก (น้ าหนัก.: 

10) 

 

 

คน 5.0 50.0 - - 4 40.0 - - 1 10.0 - - - - - - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมพัฒนานิสิต 

สกอ. 3.1 ระบบและ

กลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

- - - - - 

สกอ. 3.2 ระบบและ

กลไกการส่งเสริม

กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 4 

(ข้อ 2-4, 6) 

4 

(ข้อ 1-4) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

- - - - - 

มก. 3.3 ระบบการให้

ค าปรึกษาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

3 

(ข้อ 1-3 ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

- - - - - 

สกอ. 4.1 ระบบและ

กลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 

(ข้อ 2-7) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

- - - 

สกอ. 4.2 ระบบและ

กลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

- - - 

สกอ. 4.3 เงนิ             
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

สนับสนุนงานวิจยัหรอื

งานสร้างสรรค์ต่อ

จ านวนอาจารยป์ระจ า

และนักวิจัยประจ า 

- เงินสนบัสนุนภายใน 

มก. 

บาท 29,944,638.67 550,000.00 9,338,000.00 1,734,196.00 3,639,076.67 890,000.00 10,759,100 1,926,266.00 - 1,048,000.00 60,000.00 

- เงินสนบัสนุนภายนอก 

มก. 

บาท 149,812,506.79 12,620,000.00 

 

82,872,611.80 19,564,276.99 14,488,220.00 4,551,784.00 10,009,674 5,692,940.00 - 13,000.00 - 

- เงินสนับสนนุรวม บาท 179,757,145.46 13,170,000.00 92,210,611.80 21,298,472.99 18,127,297.67 5,441,784.00 20,768,774 7,619,206.00 - 1,061,000.00 60,000.00 

สมศ. 5 งานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ

การตพีิมพ์เผยแพร ่

            

- รวมผลงานตีพิมพ ์ ผลงาน 423 9 113 93 106 17 41 32 - - - 

- มกีารตพีิมพ์สืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ

หรือในวารสารวิชาการใน

ฐานข้อมูล TCI (น้ าหนัก  

0.25) 

ผลงาน 266 3 49 70 60 14 37 26 - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- มีการตพีิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ 

ชาตทิี่มช่ืีอปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ.  

(น้ าหนัก 0.5) 

ผลงาน 43 1 18 12 7 - 2 1 - - - 

- มีการตพีิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่มช่ืีอปรากฏ

อยู่ในประกาศของ สมศ. 

(น้ าหนัก 0.75) 

ผลงาน 9 - - 2 3 2 - - - - - 

- มีการตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาตใินฐานข้อมูล

การจัดอันดับวารสาร 

SJR หรือในฐานข้อมูล

สากล ISI และ Scopus 

(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ผลงาน 104 5 45 9 36 1 2 5 - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (น้ าหนัก 0.125) 

ผลงาน - - - - - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 

0.25) 

ผลงาน - - - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (ค่า

น้ าหนัก 0.5) 

ผลงาน - - - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

(ค่าน้ าหนกั 0.75) 

ผลงาน 1 - 1 - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาต ิ(ค่า

น้ าหนัก 1.00) 

ผลงาน - - - - - - - - - - - 

สมศ. 6 งานวิจัยท่ี

น าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 91 17.53% 6 20.69% 30 19.67% 17 21.66% 3 1.79% 8 17.78% 15 55.55% 12 171.43

% 

- - - - - 

519.0 29 152.5 78.5 168.0 45 27 7 9.5 2.5 

งานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

ผลงาน 91 6 30 17 3 3 15 12 - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- การใชป้ระโยชน์ใน

เชิงสาธารณะ 

ผลงาน 53 6 30 5 3 1 6 2 - - - 

- การใชป้ระโยชน์ใน

เชิงนโยบาย 

ผลงาน 2 - - - - 2 - - - - - 

- การใชป้ระโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ 

ผลงาน 31 - - 12 - - 9 10 - - - 

- การใชป้ระโยชน์

ทางออ้มของาน

สรา้งสรรค์ 

ผลงาน - - - - - - - - - - - 

งานสร้างสรรค์ที่

น าไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงาน 5 - - - - 5 - - - - - 

สมศ. 7 ผลงาน

วชิาการที่ได้รับการ

รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 19.75 3.81% 0.00 0.00% 7.50 4.35% 4.75 6.05% 1.00 0.60% 6.50 14.44% - - - - - - - - - - 

519 29 152.5 78.5 168 45 27 7 9.5 2.5 - 

- บทความวิชาการ

ตีพมิพ์ในวารสาร

ระดับชาติ (นน. 0.25) 

ผลงาน 

 

11 2.75 - - 6 1.50 4 1.00 1 0.25 - - - - - - - - - - - - 

- บทความวิชาการ

ตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาต ิ(ค่าน้ าหนัก 

0.5) 

ผลงาน 

 

6 3.00 - - 2 1.00 1 0.50 - - 3 1.50 - - - - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- ต าราหรือหนังสือที่มี

การประเมินผา่นตาม

เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่สถานศึกษาก าหนด 

(ค่าน้ าหนัก 0.75) 

ผลงาน 

 

4 3.00 - - - - 3 2.25 1 0.75 - - - - - - - - - - - - 

- ต าราหรือหนังสือที่ใช้

ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผา่นการ

พิจารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว หรือต ารา

หรือหนังสือทีม่ี

คุณภาพสูง มี

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอา่น

ตามเกณฑ์การขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

 

 

 

 

ผลงาน 

 

11 11.00 - - 5 5.00 1 1.00 - - 5 5.00 - - - - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

สกอ. 5.1 ระบบและ

กลไกการบริการทาง

วชิาการแก่สังคม 

 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1-4) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

3 

(ข้อ 1-3) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

- - - 

สกอ. 5.2 กระบวนการ

บริการทางวชิาการให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

- 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

- 

สมศ. 8 ผลการน า

ความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการ

วชิาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวจัิย 

ร้อยละ 123 45.56% 14 100% 33 80.49

% 

19 67.86% 25 100% 13 86.67% 9 16.36% 9 40.91% - - - 

270 14 41 28 25 15 55 22 

- ใชก้ารพัฒนาการ

เรียนการสอน 

ผลงาน 64 6 7 10 16 11 6 8 - - - 

- ใชก้ารพัฒนาการวิจัย ผลงาน 35 2 14 6 8 2 1 1 - 1 - 

- ใชก้ารพัฒนาการ

เรียนการสอนและการ

วิจัย 

ผลงาน 24 6 12 3 1 - 2 - - - - 

ผลรวม ผลงาน 122 14 33 19 25 13 9 9 - - - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

- โครงการ/กิจกรรม

บรกิารวิชาการทั้งหมด 

ผลงาน 270 14 41 28 25 15 55 22 12 55 3 

สมศ. 9 ผลการเรยีนรู้

และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1 – 4) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

- 4 

(ข้อ 1, 3-5) 

- 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สกอ. 6.1 ระบบและ

กลไกการท านบุ ารุง

ศิลปะฯ 

ข้อ 6 

(ข้อ 1 – 6) 

5 

(ข้อ 1 – 5) 

6 

(ข้อ 1 – 6) 

5 

(ข้อ 1 – 5) 

5 

(ข้อ 1 – 5) 

5 

(ข้อ 1 – 5) 

- - - - - 

สมศ. 10 การส่งเสริม

และสนับสนุนด้าน

ศิลปะฯ 

ข้อ 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1 – 4) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1 – 4) 

4 

(ข้อ 1 – 4) 

4 

(ข้อ 1 – 4) 

- - - - - 

สมศ. 11 การพฒันา

สุนทรียภาพในมติิทาง

ศิลปะฯ 

 

 

 

 

ข้อ 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1,2,4,5) 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

สกอ. 7.1 ภาวะผู้น า

ของคณะกรรมการ

ประจ าคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของ

คณะ 

ข้อ 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

6 

(ข้อ 1-6) 

5 

(ข้อ 1-5) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

3 

(ข้อ 1-3) 

6 

(ข้อ 1-6) 

6 

(ข้อ 1-6) 

สกอ. 7.2 การพัฒนา

สถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู ้

ข้อ 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

3 

(ข้อ 1-3) 

0 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1-4) 

4 

(ข้อ 1-4) 

4 

(ข้อ 1-4) 

สกอ. 7.3 ระบบ

สารสนเทศเพือ่การ

บริหารฯ 

ข้อ 5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1,2,3,5) 

2 

(ข้อ1，2) 

5 

(ครบ 5 ข้อ) 

- - - - - 

สกอ. 7.4 ระบบ

บริหารความเสี่ยง 

ข้อ 6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

5 

(ข้อ 1-5) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

5 

(ข้อ 1-5) 

3 

(ข้อ 1-3) 

6 

(ครบ 6 ข้อ) 

5 

(ข้อ 1-5) 

สมศ. 13 การปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าที่

ของผู้บริหารสถาบัน 

 

 

ค่าเฉล่ีย 4.42 4.95 4.70 4.14 3.40 4.96 4.70 4.05 - - 4.90 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555)  

วิทยาเขต วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เกษตร 

ก าแพงแสน 

วิศวกรรมศาสตร ์

ก าแพงแสน 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 

ส.วิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

ส.สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ 

สนง.วทิยาเขต

ก าแพงแสน 

ส.ส่งเสรมิและ

ฝึกอบรม กพส. 

ส.หอสมุด 

ก าแพงแสน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

สกอ. 8.1 ระบบและ

กลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 6 

(ข้อ1,2,3,4,6,7) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

5 

(ข้อ1,2,3,4,6) 

4 

(ข้อ1-4) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

4 

(ข้อ 1-4) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สกอ. 9.1 ระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพฯ 

ข้อ 8 

(ข้อ 1-4, 6-9) 

8 

(ข้อ1-8) 

9 

(ครบ 9 ข้อ) 

7 

(ข้อ 1-7) 

7 

(ข้อ 1-7) 

9 

(ครบ 9 ข้อ) 

8 

(ข้อ 1-4, 6-9) 

7 

(ข้อ 1-4, 6-8)  

4 

(ข้อ 1- 4) 

8 

(ข้อ 1-4, 6-9) 

6 

(ข้อ 1-6, 8) 

สมศ. 15 ผลประเมนิ

การประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยต้น

สังกัด (เฉพาะ 23 ตัว

บ่งชี้ สกอ.) 

คะแนน 4.49 4.56 4.86 4.32 4.11 4.69 4.67 4.86 3.51 4.40 4.27 
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ภาคผนวกที่ 2  

ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มอาจารย์  จ านวน 6 คน 

1. ความประทับใจวิทยาเขต 

- สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต และในส่วนคณะมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการให้ค าแนะน าในการ

ท างาน การจัดการเรียนการสอน การใชชี้วติ ท าให้เกิดความใกล้ชิดมคีวามเป็นพี่เป็นน้อง 

- ค่าครองชีพต่ า  

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาเขตทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

- ควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของบุคลากร นิสิตเพิ่มขึ้น และมีมาตรการ

ในการป้องกันการสูญเสียชีวิตของนิสิต โดยก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อบังคับให้นิสิตถือ

ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ เช่น นิสิตต้องมีใบขับขี่ มีระบบสัญญาณไฟในการควบคุม

การขับขี่ ปลูกฝังการสวมหมวกกันน็อกใหน้ิสติถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

- ระบบการรับนิสิตค่อนข้างช้า ท าให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพจ านวนน้อย ควรมีการแยกการรับนิสิตในแต่

ละวทิยาเขต เพื่อให้ได้นิสติที่มีคุณภาพสอดรับกับความตอ้งการของแตล่ะวทิยาเขต 

- การจัดการเรียนการสอน วทิยาเขตมีพื้นที่มาก แตอ่าคารเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีงบประมาณใน

การสร้างศูนย์เรียนรวมน้อย และแต่ละหลักสูตรพยายามพัฒนาหลักสูตรใหม่ ควรสร้างอาคารใน

ลักษณะที่สามารถใช้งานได้ระยะเวลานาน อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และควรสร้างอาคารตามผังแม่บท

ที่วางไว้ 

- ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการกระจายสัญญาณ wireless น้อย ท าให้ช่วงลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

มีปัญหาไมส่ามารถใช้สัญญาณได้ ควรเพิ่มจุดกระจายสัญญาณมากขึ้น  

- การจัดหาอัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ต้องการอาจารย์ที่มีคุณสมบัติค่อนข้างสูง 

คือ มีคุณวุฒิสูง และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน แต่อัตราเงินเดือนไม่เหมาะสม ท าให้

การจัดหาอัตราก าลังค่อนข้างยาก จึงควรมีการจัดสรรอัตราก าลังต าแหน่งพนักงานงบประมาณ

เพิ่มขึน้ เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้อาจารย์มาสมัครเพิ่มขึน้ 

- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขาดอัตราก าลังอาจารย์และมีสัดส่วนอาจารย์ต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก (นานาชาติ) 

ได้  

3. การท าวิจัย 
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- คณะศึกษาศาสตร์ฯ มีทุนสนับสนุนการท าวิจัย และการน าเสนอบทความวิจัย หากน าเสนอ

ภายในประเทศ 20,000 บาท และต่างประเทศ 40,000 บาท โดยคณะมีการสนับสนุนให้อาจารย์ขอ

ทุนจากภายนอก สกว. แต่อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานน้อย มีความพยายามในการสนับสนุนการตีพิมพ์

มากขึ้น โดยมีเงนิสนับสนุนการตพีิมพ์ประมาณ 5,000 บาท มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนรางวัล

การตพีิมพ์ผลงานแตล่ะระดับคุณภาพมากขึ้น   

- อาจารย์บางท่านท างานวิจัยและต้องเก็บข้อมูลท าวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้มีความจ าเป็นไม่

สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้ ควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ให้

สามารถไปปฏิบัติงานภายนอกได้ และไม่ต้องกลับเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงานทุกวัน ซึ่งแต่ละ

หนว่ยงานมีกฎระเบียบของในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ 

4. การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  

- ควรมีการเตรียมความพร้อม ในเรื่อง ความชัดเจนของกฎระเบียบ และการด าเนินงาน ให้เกิด

ประสิทธิภาพ และการใช้สถานที่ต่างๆ อย่างคุ้มค่า เช่น อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อ

ประโยชน์ในภาพรวมทั้งจากส่วนกลางและแตล่ะหนว่ยงาน 

- การสร้างแรงจูงใจและระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการ

บริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยการปรับหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ให้เกิดความคล่องตัว  

5. เปรียบเทียบระหว่างพนักงานเงินรายได้และพนักงานเงินงบประมาณ 

- มีความแตกต่างในฐานเงินเดือน แต่การปฏิบัติงานเหมือนกัน ท าให้แต่ละหน่วยงานพยายามปรับ

เกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานของอาจารย์ และมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัยให้กับ

อาจารย์รุน่ใหม่  ทั้งการท าวิจัยในช้ันเรยีน และการท างานวิจัย 

6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรุงการบริหารจัดการ 

- วิทยาเขตควรมีมาตรการดูแลก และป้องกันการน าสุนัขเข้ามาปล่อยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ

ควบคุมปริมาณสุนัขที่มจี านวนเพิ่มมากขึ้น  

- นโยบายการพึ่งพาตนเอง โดยวิทยาเขตมีนโยบายว่า ทุกหน่วยงานต้องหาเงินรายได้ นั้น ท าให้เกิด

การกระจายและการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า ควรเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หากมีการเปลี่ยนเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับ ควรมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้น เช่น มีการตรวจสอบการใช้

อาคาร การใช้ห้องเรียนมีความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเรียนการ

สอนทดแทนได้ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าไฟ ค่าน้ า ค่าพื้นที่ ควรมีการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากร เพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

เพื่อให้มีการใชท้รัพยากรร่วมกันมากขึ้น ทั้งนี ้ประธานฯ ได้เสนอแนะแนวทางของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ในการควบคุมและบริหารจัดการการใช้อาคารสถานที่ให้คุ้มค่า โดยจัดตั้งกองทุนซ่อมแซม 
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บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ โดยคิดอัตราตามพื้นที่ที่ถือครอง ตารางเมตรละ 10 บาทต่อปี เพื่อใช้ใน

การซ่อมแซมอาคาร โดยแยกบัญชขีองแต่ละหนว่ยงาน 

- มีการจัดรถบริการฟรีที่เป็นระบบและเพียงพอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ในการ

ควบคุมปริมาณรถเข้าออกภายในมหาวิทยาลัย โดยควรก าหนดช่วงเวลาในการเดินรถให้เหมาะสม

และออกรถตรงเวลา รวมทั้งเชญิชวนให้ผู้บริหาร บุคลากร และนิสติใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งรณรงค์

ให้ใช้รถจักรยานมากขึ้น โดยจัดสถานที่จอดรถจักรยานใกล้อาคารเรียน และผลักดันให้ที่จอด

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์อยู่ไกลอาคารมากอีกหนอ่ย 

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน   8 คน 

1. ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดจากการท างาน 

- ความเสี่ยงที่สุดที่เกิดกับฟารม์ คอื โรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเกิดเมื่อ 3 – 4 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันไม่

มีเรื่องเหล่านีแ้ล้ว 

- การรีดน้ าเชื้อที่ท าเพื่อจ าหน่ายแก่เกษตรกร เมื่อเก็บไว้นานๆ น้ าเชื้อเหล่านี้ยังสามารถน ามาใช้

ได้ผลดี เพราะมีวธิีการเก็บรักษาที่ดี 

2. มหาวิทยาลัยมีการสรา้งความเข้าใจแก่บุคลากรในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดย 

- มีหนังสอืแจง้เวียน 

- แตล่ะหน่วยงานจะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมของหนว่ยงานนั้นๆ  

- รับทราบจากการประชุมช้ีแจงที่มกีารถ่ายทอดผ่านระบบ conference  

3. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้ความรู/้ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 

- มีการส่งไปฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความช านาญในสายงาน เช่น พนักงานขับรถจะให้ไปอบรมที่

กรมขนส่งเกี่ยวกับ การขับขี่ปลอดภัย ระเบียบวินัยจราจร ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านวิจัยจะให้เข้า

ร่วมการประชุมวิชาการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างาน จากคะแนนเต็ม 10  

- ส่วนใหญ่มคีวามสุขในการท างาน โดยให้ระดับคะแนนประมาณ 8 คะแนน ส่วนคะแนนที่ขาดหายไป

ที่ท าให้ไมม่ีความสุข คือ สวัสดิการ เงินเดอืน เพื่อนรว่มงาน ผูบ้ริหาร และค่ารักษาพยาบาล 

5. ข้อเสนอแนะเร่งดว่นทีต่้องการให้ปรับปรุงแก้ไข 

- ความปลอดภัยเรื่อง การจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การท าลูกระนาด เพื่อลดการขับขี่ที่รวดเร็ว 

และเข้มงวดในเรื่องการเข้า – ออกมหาวทิยาลัย 

- สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่ใชเ่บิกจากประกันสังคม 

- สวัสดิการหลังเกษียณอายุราชการ 

- ระบบป้องกันการขโมย เชน่ การตดิตั้งกล้องวงจรปิด 
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- การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และการยุบรวมหนว่ยงาน ต้องมีแนวทางที่ชัดเจน 

กลุ่มนสิิตทุกระดับ  จ านวน 11 คน 

1. ความประทับใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

- มีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตใดก็ตาม ประทับใจ

สภาพแวดล้อมบรรยากาศ ซึ่งดีตอ่สุขภาพ 

- ประทับใจการจัดการเรยีนการสอน อาจารย์ให้การปรึกษาที่ด ีเป็นกันเอง การเดินทางสะดวก  

- ประทับใจการท างานร่วมกับอาจารย์ มีความคล่องตัว ให้แนวคิดในการท างาน และอาจารย์ที่

ปรึกษาท าวิทยานิพนธ์ มีอัธยาศัยดี เป็นมติร และให้ค าแนะน าที่ด ีรวมทั้งมสีภาพแวดล้อมที่ดี  

- เลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เพราะเป็ฯมหาวิทยาลัยเพียงแห่ง

เดียวที่เปิดสอน และมีความพร้อมทั้งในด้านพืน้ที่ แปลงทดลอง และเครื่องมือทดลองต่างๆ  

- ใกล้บ้าน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในจังหวัด และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ไม่ด้อยกว่าบางเขน มี

สภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะกับสุขภาพของตนเอง  

- การเดินทางสะดวก บรรยากาศดี อาจารย์เป็นกันเอง สามารถปรึกษาได้สะดวก 

- มั่นใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียนเพราะหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา เน้นสาขาใน

การเป็นผู้ฝึก แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น และอาจารย์ให้ค าแนะน าให้มาศึกษาต่อที่ มก. มี

บรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดี และหอ้งเรียนมคีวามพรอ้ม อาจารย์ดี 

2. ปัญหาที่พบ 

- คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา หอ้งเรียนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการท าวจิัยของนิสติ 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ หอ้งฝึกปฏิบัติการไม่เพียงพอ เนื่องจากมีจ านวนนิสติมาก 

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนไม่เพียงพอ ถึงแม้จะมีอาคารจ านวนมาก โดยมีการใช้

หอ้งรว่มกัน เนื่องจากมีปริมาณนิสติเพิ่มขึน้ในแต่ละปี 

- โรงอาหาร มีแมลง กลิ่นขยะรบกวน ที่นั่งมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอในช่วงพักเที่ยง 

- ทรัพยากรห้องสมุด เมื่อสืบค้นมีข้อมูลแสดงว่า มีที่วิทยาเขตก าแพงแสน แต่ไม่สามารถหาเล่มได้ 

ต้องเข้าไปใช้บริการที่วิทยาเขตบางเขน และควรมีการจัดซื้อหนังสือที่ทันสมัยและเพียงพอกับความ

ต้องการของนิสติ 

- หอพัก ระบบสัญญาณอินเตอรเ์น็ตชา้ เมื่อฝนตกไม่สามารถใช้งานได้ 

- การจัดกิจกรรมรับน้องของนิสิต ควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการรับน้อง ซึ่งเป็นกิจกรรม

ส่งเสริมการสอนน้องให้รู้จักรุ่นพี่ รู้กฎเกณฑ์ การปฏิบัติต่อรุ่นพี่ แต่ควรมีการสร้างความเข้าใจให้

ถูกต้องในการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อไม่ ให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติตนทั้งภายใน

มหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก 
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3. มาตรการการรักษาความปลอดภัย  

- การขับขี่รถจักรยานยนต์ มักเกิดอุบัติเหตุในช่วง 4 แยก ระหว่างศูนย์เรียนรวม และทางระหว่างคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ ดังนั้น ควรมีการสร้างจิตส านึกที่ดีในการรณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัย

ร่วมกัน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมภายนอก 

- ควรมีการจัดท าบัตร easy pass เพื่อให้การเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวก และป้องกันความ

ปลอดภัยในการสูญหายของทรัพย์สิน 

4. การใช้บริการกองทุนกู้ยืม กยศ. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่ชัดเจน และมีความสะดวกในการ

ด าเนนิการ ซึ่งนิสติไม่มปีัญหาในการใชเ้งิน เนื่องจากมีการหารายได้พิเศษ และใช้เป็นกองทุนส ารอง เพื่อ

เป็นทุนในการเรียน 

5. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนนิสติ เช่น ทุนกาญจนภิเษก ทุนนักกีฬา ทุน 5 A 12 นก. ใน 1 เทอม สามารถ

ลดค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศกึษาได้ 

6. มหาวิทยาลัยมีองค์การบริหารองค์การนิสิต ในการบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานิสิต ซึ่งมี

กิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้าน โดยมีงบประมาณสนับสนุน และการคัดเลือกผู้แทนนิสิต มี

ผูส้นใจเข้าร่วม  

7. ข้อเสนอแนะ 

- มหาวิทยาลัยควรก ากับดูแลรถเอกชนที่วิ่งรับส่งระหว่างวิทยาเขต ให้มีการคุ้มครองความปลอดภัย

ชีวติ และทรัพย์สิน และมีช่วงเวลาในการเดินรถที่ตรงเวลา และควบคุมให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ทั้ง

การแต่งกายและความเร็วของรถ  

- ควรมีบัตรแข็งในการเข้าออกภายในวิทยาเขต เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

ได้แนวทางหนึ่ง 

8. การจัดการเรียนการสอน 

- นิสิตต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ฝึกปฏิบัติงานช่างเอง (work shop) และควรมีการ

ฝกึปฏิบัติตัง้แต่ช้ันปีที่ 1 

- อาจารย์มาสอนตรงเวลา และเกินเวลาบ้าง และมีการนัดให้มกีารฝึกปฏิบัติจริง เช่น การดูแลนักกีฬา 

แต่การประสานความร่วมมือระหว่างชมรมกีฬาจากวิทยาเขตบางเขนกับวิทยาเขตก าแพงแสน บาง

ชมรมไม่ได้รับความรว่มมอืเท่าที่ควร 

- เครื่องมืออุปกรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ไม่เพียงพอ และทันสมัย ควรมีการจัดหา

เครื่องมือที่ทันสมัยให้นิสิตได้เรียนรู้มากขึ้น และมีเครื่องมืออุปกรณ์ภายในคณะที่นิสิตทุกสาขา

สามารถใช้รว่มกันได้ ซึ่งยังมีจ านวนน้อย และไม่ครอบคลุมการใชง้าน 

9. ความพึงพอใจในการศกึษาภายในมหาวิทยาลัย 
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- นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 8 และ 9 คะแนน ระดับละ 3 คน เนื่องจากการจัดระบบ ความ

พร้อมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  แต่สถานที่เรียน ศูนย์เรียนรวม และหอพักอยู่ห่างกัน อีกทั้งโต๊ะ เก้าอี ้

และหอ้งเรียนเก่า ระบบการจัดการการเดินทาง รถใหบ้ริการ ห้องสมุด ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ 

- นิสิตมีความพึงพอใจภายในวิทยาเขตอยู่ในระดับ 9.5 และระดับ 10 ระดับละ 2 คน เนื่องจาก

อาจารย์มคีวามเป็นกันเอง รุ่นพี่ให้การดูแลที่ดี การเดินทางสะดวก สภาพแวดล้อมดี ท าให้การเรียน

ราบรื่น และเป็นไปด้วยดี 

กลุ่มผู้จัดการหอพักเครือข่าย  จ านวน 2 คน 

1. มีการเปิดบริการทั่วไป และเปิดรับนิสิตชายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากกฎระเบียบการควบคุมดูแลนิสิตชาย

จะน้อยกว่าการดูแลนิสิตหญิง โดยมีอัตราค่าบริการเดือนละ 2,800 บาท และมีการให้บริการ

อินเตอรเ์น็ต ซึ่งนิสติที่เข้าพักจะเป็นเด็กดี มีความตัง้ใจเรียน และส่วนใหญ่อยู่ประจ าต่อเนื่องครบ 4 ปี  

2. หอพักที่อยู่ใกล้บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยจะมีอัตราการแข่งขันสูง แต่จะมีปัญหาในการควบคุมดูแล 

เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน จงึมกีารให้บริการที่เอือ้ต่อความตอ้งการของนิสติ 

3. หอพักเครือข่ายมีส่วนในการก ากับดูแลนิสิต เช่น มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด 

มีการดูแลแบบพี่แบบน้อง มีการให้ค าปรึกษากับนิสติ เนื่องจากเป็นศษิย์เก่า  

4. หอพักเครือข่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรมีความ

ชัดเจนในการจัดสรรจ านวนนิสิต หรือมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าพักในหอพักเครือข่ายที่มีความ

ร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น 
 

กลุ่มผู้แทน อบต./ผู้แทนชุมชน  จ านวน 2 คน 

1. มีผลกระทบกับชุมชนในบางประเด็น เชน่ การให้บริการจากร้านอาหาร ส่งเสียงดัง ควรมีการจัดโซนการ

เปิดรา้นอาหารให้เหมาะสม 

2. มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยในการส่งนิสิตไปสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน ในช่วงเวลาราชการปกติ และ

การพัฒนาวัด  

3. อบต. มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของวิทยาเขต โดยมีแผนที่จะด าเนินโครงการท าถนนลอดใต้ทางแยก 

เพื่อรองรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ หรอืปรับพืน้ที่บริเวณกลับรถไม่ไกลสี่แยก แต่ไม่สามารถด าเนินการ

เปิดบริเวณกลับรถใกล้ทางแยกได้ เนื่องจากขัดต่อระเบียบหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวง ทั้งนี้  อาจปิด

ทางแยก และเปิดบริเวณกลับรถแทน โดยมีมาตรการบังคับอัตราความเร็วในเขตชุมชน 

4. ข้อเสนอแนะ 

- ขอความร่วมมือในการท าทางระบายน้ าที่ออกสู่ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจมีแผนบ าบัดน้ าเสียก่อน

ออกสู่ชุมชน เพื่อป้องกันไม่เกิดผลกระทบกับชุมชน โดยของบประมาณจาก อบจ. หรือรัฐบาล  หรือ
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มหาวิทยาลัยมีการศึกษาระบบในการบ าบัดน้ าเสียจากต้นทางหรือปลายทาง เพื่อด าเนินการให้เกิด

ความเหมาะสมมากที่สุด 

- ควรมีการส่งเสริมฝึกอบรมเกษตรกรในเขตพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ปริมาณมาก มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนยิ่งขึ้น เชน่ การสรา้งมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา  

- การเพิ่มจ านวนนิสิต มีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และชุมชน แต่หากมีการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาต่อสังคมโดยรวม เช่น ปัญหายาเสพติด มลพิษ ความวุ่นวาย 

การจราจร ความคับคั่งของพื้นที่ การใช้น้ า การเปิดให้บริการของร้านค้าภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่

เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ส่งผลท าให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท เป็นต้น  ควรมีมาตรการในการ

ควบคุม ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ชัดเจน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภายนอก และ

หนว่ยงานที่ก ากับดูแลป้องกันปัญหาที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลด้านคุณภาพของนิสิต

เพิ่มยิ่งขึ้น เช่น กองกิจการนิสิต ร่วมมือกับต ารวจในการออกตรวจนิสิต หรือมีการส ารวจหรือสุ่ม

ตรวจนสิิตที่ตดิยาเสพติด และมีมาตรการในการติดตาม บ าบัด รักษา และออกกฎระเบียบข้อบังคับ

ที่ชัดเจน และด าเนนิการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการป้อมปรามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

สัมภาษณ์ผู้ปกครองนิสิต/ศษิย์เก่า  จ านวน 5 ท่าน 

1. ความประทับใจต่อวิทยาเขตก าแพงแสนหรอืเหตุที่เลือกเรียนที่นี่ 

- สถานที่กว้างขวาง  

- การเดินทางสะดวก 

- ใกล้บ้าน 

- มีสาขาทีต่้องการจะเรียน 

- ประทับใจในเพื่อน 

2. ข้อทีค่วรปรับปรุงของวิทยาเขต 

- ความปลอดภัยในการจราจรภายในมหาวิทยาลัย  

- หอพักนิสิตหญิงมีความแออัดมากเกินไป และต้องใช้เตียงเสริม ดังนั้น ควรเพิ่มจ านวนหอพักให้นิสิต

มากขึ้น  

- ศูนย์เรียนรวมมจี านวนนิสติหนาแนน่เกินไป 

- โรงอาหาร ในเรื่องคุณภาพและความสะอาดของอาหาร และในช่วงหนา้ร้อนมีแมลงวันจ านวนมาก 

- หนังสือที่ห้องสมุดวิทยาเขตส่วนใหญ่เป็นหนังสือเก่า และหนังสือบางเล่มที่วิทยาเขตไม่มี จึงต้องยืม

จากวิทยาเขตบางเขน ท าให้ไม่ทันต่อการใชง้าน 

3. ความเปลี่ยนแปลงของวิทยาเขต 
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- ถนนภายในวิทยาเขตไม่ดีเหมอืนกับสมัยที่เรยีน ทั้งนีอ้าจจะเนื่องมาจากอยู่ในชว่งการก่อสร้าง 

- การขับขี่ยวดยาน ไม่เป็นไปตามกฎจราจร และนิสติไม่ค่อยสวมหมวกนิรภัย 

- มีตึกเรียนที่มคีวามสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 

- จ านวนนิสติมเีพิ่มขึน้ 

กลุ่มผู้บริหารคณะ สถาบัน ส านัก   จ านวน 7 คน 

1. ความคิดเห็นในการด าเนินงานภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 

- ผูบ้ริหารแตล่ะหน่วยงานมคีวามสุขในการท างาน มีการอยู่รว่มกันแบบรุ่นพี่รุน่น้อง  

- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ เห็นด้วยที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท า

ให้การท างานง่าย และบริหารจัดการได้ตั้งแต่ต้นปี ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ประเมิน ควรมีการแจ้งหน่วยงานให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นก่อนช่วงเดือนมกราคมในปีถัดไป นอกจากนี ้

คณะสามารถปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพึ่งพาตนเองได้ เนื่องจากวิทยาเขต

ก าหนดให้คณะสามารถเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีได้  โดยมีการกู้เงินสหกรณ์ และน าเงินรายได้ 

มาใชใ้นการเตรียมความพร้อมและรองรับการพัฒนาของคณะ 

- คณะเกษตร ก าแพงแสน ไม่มีปัญหาด้านการประกันคุณภาพ แต่มีปัญหาในการด าเนินงานด้าน

หลักสูตร และการบริหารจัดการบ้าง ท าให้ผู้บริหารมกีารแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการ

บริหารจัดการและแก้ปัญหาต่างๆ  

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีภารกิจในการประสานงานวิจัย แต่การประสานงานวิจัย

ค่อนข้างล าบาก ควรให้อ านาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการงานวิจัยมากขึ้น เช่น การขอ

ข้อมูล การประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สถาบันมแีนวทางด าเนินงานในการท าวิจัย ในลักษณะกลุ่ม 

cluster วิจัย แทนการท าหน้าที่ประสานงานวิจัยมากขึ้น โดยมีการจัดประชุมแหล่งทุนต่างๆ เพื่อให้

การสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย แต่ควรมีการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการจัดท าแผน

งานวิจัยระดับวิทยาเขต เพื่อให้งานวิจัยของวิทยาเขต มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นแตกต่างจาก

บางเขน และควรมีเงินสนับสนุนวิจัยแยกออกมา โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการหารือ ประชุม 

เสวนารว่มกัน เพื่อจัดท าแผนแมบ่ทเชงิพื้นที่ของวิทยาเขตใหชั้ดเจน 

- ส านักหอสมุด มีหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโอกาสเข้าร่วมใน

การประชุมในคณะกรรมการ อกม.  และมีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของนิสิต  โดยมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาภายในวิทยาเขต และก าหนดแนวทางในการบริหารวิทยาเขตใน 10 ข้างหน้า รวมทั้ง

มีการสนับสนุนการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ และดูแลความเป็นอยู่ของนิสิต เช่น มีทุนสนับสนุนนิสิต 

และทุนจากศิษย์เก่า เพื่อให้นิสิตช่วยงานในห้องสมุด และส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสไปพัฒนาชุมชน 

ในโครงการ 9 บวร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ในกรณีที่อาจารย์
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และนิสิต มีความคิดเห็นว่า ส านักหอสมุด กพส. มีหนังสือต าราไม่เพียงพอ ควรจัดซื้อหนังสือต ารา

เพิ่ม นั้น ส านักมีนโยบายในการจัดซื้อหนังสือเพิ่มทุกปี โดยเปิดโอกาสให้นิสิต และหัวหน้าภาควิชา 

สามารถเสนอขอซื้อหนังสือตามที่ต้องการได้ แต่เมื่อจัดซื้อมาแล้ว มีการน าหนังสือใหม่ไปรวมกับ

หนังสือเก่า ท าให้ค้นหาล าบาก ซึ่งมีแนวทางในการบริหารจัดการใหเ้หมาะสม 

- ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการบริหารจัดการ

วิทยาเขตทั้งหมด โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 ปัญหาการจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ มีการประสานงานร่วมกับ อบต. ต ารวจ เพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ และควรมีแผนในการรณรงค์เกี่ยวกับวินัย

การจราจรให้กับนิสติ 

 ระบบเทคโนโลยี มีปัญหาจ านวน  ID address ส าหรับบุคลากร ไม่เพียงพอ และการเชื่อมต่อ

เครือขา่ยที่ไม่เสถียร และการเชื่อมตอ่ล่าช้า โดยมีการประสานงานกับส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่   

 จ านวนนิสติที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหา เช่น ห้องเรียนไม่เพียงพอ ท าให้มีการใช้

ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

 มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะวิชาชีพน้อย จ าเป็นต้องมีการพัฒนาฝึกอบรม

องค์ความรูใ้นสายงานเฉพาะทางมากขึ้น เชน่ ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ (แอร)์  

 มแีนวทางในการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศนใ์หม่ เพื่อให้การบริการที่มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- วิทยาเขตมีการด าเนินการในการแก้ปัญหาเรื่อง ชู้สาว รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และยาเสพติด โดยมีการ

หารอืร่วมกับทางต ารวจ และทางอ าเภอ ซึ่งด าเนินการเป็นทางลับ รวมทั้งวิทยาเขตมีนักจิตวิทยาใน

การช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 

2. ปัญหาในการด าเนินงาน 

- มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดา้นปัจจัยสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และด้านสวัสดิ

ภาพ เชน่  

 ระบบอินเตอรเ์น็ต IP address ไม่เพียงพอ  

 การเดินหนังสอืล่าช้า ท าให้การด าเนินงานไม่ทันเวลา  

 สวัสดิการที่พัก ยังไม่เพียงพอ ควรมีการก่อสร้างหอพักเพิ่มขึน้  

 ปัญหาสุนัขภายในวิทยาเขต มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นตัง้แต่รับสุนัขมาพักพิงในช่วงประสบอุทกภัย 

 ด้านสวัสดิภาพของนิสิต การจราจรหน้ามหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหาการเสียชีวิตทุกปี  วิทยา

เขตยังแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด เนื่องจากนิสิตต้องมาเรียนหนังสือ เวลา 9.00 น. ช่องทางการกลับ

รถไกลจากทางเข้ามหาวิทยาลัย ท าให้นสิิตย้อนศร และเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการแก้ปัญหาให้นิสติ 
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สวมหมวกนิรภัย ไม่เกิดประสทิธิผลเท่าที่ควร ทั้งนี ้ตัวนิสติเองจะต้องมีระเบียบวินัยด้วย 

- การสื่อสารกันระหว่างองค์กรในทุกระดับ มีการสื่อสารกันน้อย โดยเฉพาะบุคลากร และอาจารย์ ยัง

ขาดชอ่งทางในการสื่อสารระหว่างกัน  

- ปัญหาที่นสิิตลาออก เนื่องจากอยู่รว่มกับเพื่อนไม่ได้ ท าให้ต้องออกกลางคัน ที่พักนอกมหาวิทยาลัย

ไม่สามารถอยู่ได้ 

- ปัญหาอุบัติเหตุ เกิดจากเริ่มแรกมีหอพักไม่เพียงพอ ท าให้นิสิตต้องอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัย และ

บริเวณกลับรถไกล ท าให้นิสิตไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งผู้บริหารวิทยาเขตให้ความส าคัญในการ

แก้ปัญหาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต  

- ภายในวิทยาเขตไม่มีปัญหาการดื่มสุรา การเล่นพนัน ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ มีมาตรการ

ในการควบคุมดูแลร้านค้าที่เปิดให้บริการภายในวิทยาเขต แต่ยังไม่สามารถควบคุมร้านค้าภายนอก

มหาวิทยาลัยได้ 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการ 

- จากปัญหาการประสบอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนิสิต 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดรถให้บริการที่เพียงพอ และจัดเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละ

ช่วงเวลา หรือมีการจัดโครงการรณรงค์การฝึกวินัยให้กับนิสิตในการปฏิบัติตามกฎจราจรภายใน

มหาวิทยาลัย 

- จากปัญหาสุนัขที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ควรก าจัดให้หมดไปจากวิทยาเขต หรือมีมาตรการในการ

ควบคุมที่ชัดเจน ซึ่งผูบ้ริหารให้ความส าคัญ โดยมีงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตในการ

ท าหมันใหก้ับสุนัข 

- ผูบ้ริหารระดับวิทยาเขตมีความกระตอืรือร้นในการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา แต่นโยบาย

บางเรื่อง ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ เช่น การสวมหมวกนิรภัย ควรมีการรณรงค์และสร้าง

จติส านึกร่วมกันทั้งบุคลากรและนิสติ 

- ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการท าโครงการกิจกรรมต่างๆ แต่มีบางโครงการ เช่น green clean 

ผักปลอดสารพิษ ควรมีการแบ่งขายใหก้ับบุคลากรภายในวิทยาเขตก าแพงแสนด้วย 

- การเก็บข้อสอบ เพื่อส่งให้อาจารย์ผู้สอนในชว่งสอบ พบว่า เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ประจ าห้องส่งข้อสอบ ท า

ให้อาจารย์ผู้คุมสอบต้องน าข้อสอบไปเก็บเอง ดังนั้น ส านักงานวิทยาเขต ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่

จัดส่งข้อสอบอยู่ประจ าและจัดเก็บข้อสอบ เพื่อน าส่งอาจารย์ประจ าวิชาต่อไป 

- กรณีการติดยาเสพติด ที่มีเฉพาะบางกลุ่ม ควรมีการสุ่มตรวจ และมีมาตรการในการก ากับดูแล

อย่างเคร่งครัด  

- กฎระเบียบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด บางหลักเกณฑม์หาวิทยาลัยควรยกระดับให้สูงขึ้น เช่น การ

ยกเว้นค่าลงทะเบียน กรณีที่นสิิตมคีะแนนผลการเรียน 5A เนื่องจากมีผลต่อรายได้ของคณะ 
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- องค์ประกอบที่ 2 ซึ่งบางคณะมีรายวิชาเยอะ ต้องจัดท า มคอ. ต่างๆ หากด าเนินการไม่ครบ จะ

ส่งผลต่อภาพรวมในมหาวิทยาลัย ดั้งนั้น มหาวิทยาลัยควรทบทวนวิธีด าเนินการ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

- วิทยาเขตมีจ านวนนิสิตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 12% ผู้บริหารต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และต้องมี

มาตรการรองรับ เพือ่สร้างบรรยากาศในการเรียนรูข้องนสิิต เนื่องจากนิสติบางคนอยู่หอพักห้องละ 5 

คน จึงไม่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ท าให้นิสิตต้องไปพักภายนอกวิทยาเขต จึง

เกิดปัญหาตามมา ดังนั้น วิทยาเขตควรสร้างหอพักเพิ่มขึ้น และมีการก าหนดกฎหมายให้ชัดเจน หรือ

มีการก าหนดให้นิสิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จะท าให้เป็นวิทยาเขตที่มีความสมบูรณ์แบบ นอกจากนี ้

วิทยาเขต ควรมีการรณรงค์ และบังคับใช้กฎระเบียบให้มากขึ้น หากการบังคับใช้ยังไม่เกิดความ

ตระหนัก ควรมีมาตรการบังคับใช้ที่ชัดเจน โดยให้มีการรับรู้ และเพิ่มโทษ รวมทั้งหากมีการเพิ่ม

หอพักภายในจะช่วยลดปัญหาได้เป็นอย่างดี และควรเพิ่มมาตรการในการควบคุมดูแลนิสิตมากขึ้น 

ทั้งนี ้วิทยาเขต ไม่สามารถสร้างหอพักเพื่อรองรับนิสิตได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากพื้นที่เป็นของส านัก

ราชพัสดุ ท าให้เอกชนไม่สามารถมาลงทุนภายในมหาวิทยาลัยได้ แต่วิทยาเขตก าหนดให้นิสิตช้ันปี

หนึ่งต้องพักอยู่ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีสัดสว่นประมาณร้อยละ 50  

- การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ควรมีหน่วยงานในการก ากับดูแลงานวิจัยที่ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลงานวิจัย

ที่ได้ไม่ตรงกัน และระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้อง ทั้งในด้าน ข้อมูลงบประมาณวิจัย และ

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งยังมีความซ้ าซ้อน ท าให้ตัวเลขไม่สัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบต่อระบบและ

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยในเกณฑ์ข้อ 1 ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระบบที่ก าหนด ดังนั้น 

หากมีการน าระบบ IT มาใช้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูล ควรต้องมีการแก้ไขระบบ 

โดยให้มีโปรแกรมในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง  

- โครงสร้างทางกายภาพของวิทยาเขตก าแพงแสนดีมาก แต่ควรน าระบบ IT มาใช้ เช่น CCTV เพื่อ

รักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรและนิสติ 

- มกีารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพ ยังไม่จรงิจัง  

- ปัญหาการจราจร ควรมีคณะกรรมการกายภาพ ในการแก้ปัญหา โดยมองภาพระยะยาว เช่น การจัด

โซนจอดรถในแตล่ะประเภทให้เหมาะสม  

- การสื่อสารองค์กรภายในวิทยาเขตก าแพงแสน อาจยังใช้ประโยชน์งานประชาสัมพันธ์ไม่เต็มที่ ควรมี

คณะกรรมการในการดูแลกลุ่มสื่อสารภายในองค์กร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีความเข้าใจ ในการ

ชีแ้จงสรา้งความเข้าใจ เพื่อลดปัญหาข่าวลือที่อาจเกิดขึ้น 

- ปัญหาการเชื่อมตอ่ Uninet ระหว่างวิทยาเขต ควรมีการใช้ไลน์ตรง  หรือใช้บริการ True เพื่อลดภาระ

โหลดในการใชอ้ินเตอรเ์น็ต 
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ภาคผนวกที่ 3    ภาพกิจกรรม 

                         
  

                       

สัมภาษณ์นสิิต อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บณัฑิต ผู้แทนชุมชน และบคุลากรสายสนับสนุน 

                                  
 

                           
เยี่ยมชมหน่วยงานภายในวทิยาเขต          
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เยี่ยมชมหน่วยงานภายในวทิยาเขต          

                       
 

 
              

รายงานผลด้วยวาจาต่อผู้บรหิารและบุคลากร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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3. ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน  สนับสนุนและส่งเสริม
รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรและพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความพร้อมในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ใน รูปแบบ
โครงการพัฒนาวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้หลากหลายและกระจายในทุกกลุ่มเป้าหมาย สู่สังคมเพ่ือช่วย
พัฒนาประเทศและสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน รวมถึงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ เช่น โครงการ “เที่ยวไม่
ไกล... ไปก าแพงแสน” เป็นการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ผ่านห้องเรียนที่มีชีวิตในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้  
โครงการมหาวิทยาลัยชาวนา เป็นโครงการความร่วมมือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว  เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการท านา และเป็นแหล่งผลิตครูชาวนาต้นแบบที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์และสานต่อให้ชุมชน
ได้พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ให้ความส าคัญกับ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตระหนักถึงคุณค่าของการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานนนทรีสีทอง เพ่ือแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระอายุ
ราชการ งานเกษตราบูชาครู พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีหล่อเทียนจ าน าพรรษา การท าบุญในวันส าคัญทาง
ศาสนา โครงการปลูกข้าววันแม่ งานประเพณี อาทิ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง โครงการเสริมสร้างและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารลดโลกร้อน ฯลฯ 

ส าหรับการดูแลนิสิตและบุคลากรในภาพรวม มีการจัดสวัสดิการครบทุกด้าน เช่นการจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในวิทยาเขต มีตลาดนัด ไปรษณีย์ ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย มีสวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา 
การสุขาภิบาล มีการใช้บัตรแทนเงินสด มีเครื่องล้างจานอัตโนมัติในโรงอาหารส่วนกลาง มีโครงการอาหาร
ปลอดภัย มีสถานพยาบาลซึ่งมีแพทย์จากทางโรงพยาบาลมาประจ า 8 ชั่วโมง มีรถพยาบาลไว้บริการส าหรับนิสิต
ตลอด 24 ชั่วโมง มีสายด่วนส าหรับให้ค าปรึกษานิสิตที่มีความเครียด มีอินเตอร์เน็ตส าหรับศึกษาหาความรู้ทั้งที่
หอพักและศูนย์เรียนรวม ศูนย์เรียนรู้ มีศูนย์หนังสือ มีตู้บริการกดเงินสด 

ด้านบริหารจัดการ ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารต่างๆ เช่น ระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ การลงทะเบียนออนไลน์ การประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบ การบริหารการเงินผ่าน
ระบบ ERP การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาเขตผ่านเว็บไซต์และสื่อต่างๆ 

 
 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับวิทยาเขตก าแพงแสน ที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมาย
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 17 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12 รวมทั้งหมด 
41 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย สกอ.+มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก และ สมศ. จ านวน 17 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้คุณภาพระดับ ดี และ สกอ. และ สมศ. จ านวน 41 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66  
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

ส่วนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ประเมินฯ 
ตามตัวบ่งชี้โดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 
16.2, 17, 18.1และ 18.2) รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้คุณภาพระดับ ดี ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย สกอ.+มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก และ สมศ. จ านวน 14 
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับ ดี  สกอ. และ สมศ. จ านวน 37 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้
คุณภาพระดับ ดี และ สกอ. และ สมศ. จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียด
สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี  1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ผลการประเมิน ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
 

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.08 4.25 4.25 4.25 4.00 4.40 4.34 4.51 4.51 4.40 4.25 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิิต  - 4.33 4.00 4.33 - - - 4.33 4.00 - 4.33 ดี ดี - ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย  5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.76 3.76 4.67 4.67 3.76 4.21 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ - 4.75 4.75 4.75 - 4.42 4.42 4.75 4.75 4.42 4.68 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 4.00 4.00 4.00 - 4.49 4.49 4.00 4.00 4.49 4.24 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 4.31 4.58 4.56 4.58 4.00 4.44 4.41 4.51 4.49 4.44 4.49 
    

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดี ดีมาก ดี ดี ดี     

หมายเหตุ : ผลคะแนนการประเมินตามคณะกรรมการประเมินฯ  
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในรอบปี
การศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่  1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้  สมศ. 
จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก โดยภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. 
จ านวน  4  ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.77  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

ส่วนผลคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพระดับ ดี โดย
ภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. จ านวน  4  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.52  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 
 

เป้า 
หมาย 

ปี 
2555 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

วข.ก าแพงแสน กรรมการ วข.
ก าแพงแสน 

กรรม
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 5.00 5.00  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ ์

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00  

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์ คะแนน 3.51 4.08 4.08 4.08 4.08  

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่
ส อดคล้ อ งกั บน โ ยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงานและ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
กรรมการประจ าหน่วยงานโดย
เ ป็ น แ ผ น ฯ  ที่ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่ มสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว15ปีฉบับที่
2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาฉบับที่10 (พ.ศ.
2551-2554) 

1.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี1/2554  วันท่ี 21 มกราคม 2554 

1.1-1-2 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (คณาจารย์และสาย
สนับสนุน) 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 มีนาคม 2554, กลุ่มคณาจารย ์
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 มีนาคม 2554, กลุ่มบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1.1-1-3 โครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
วันท่ี 19 มีนาคม 2554 

1.1-1-4 โครงการประชุมระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

1.1-1-5 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา ๙ บวร และ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

1.1-1-6 โครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบั
หน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

1.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

1.1-2-2 (อ้างอิงเอกสาร 1.1-1-6) โครงการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2555-2558) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ
ทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

1.1-3-1 (อ้างอิงเอกสาร 1.1-1-6) โครงการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2555-2558) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 

1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  4. มี ตั ว บ่ ง ช้ี ข อ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์
แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อ
วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1.1-4-1 เป้าหมาย โครงการ และงบประมาณแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

  1.1-4-2 สรุปผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบทุกพันธกิจของ
หน่วยงาน 

1.1-5-1 รายงานแผนและผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ 
พิจารณา 

1.1-6-1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 1 

  1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งที่ 2/2556  วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2556 

  1.1-6-3 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 2 

   1.1-6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งที่ 3/2556  วันที่ 19 มีนาคม 2556 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่ง ช้ีของแผนกลยุทธ์
อ ย่ า ง น้ อ ย  ปี ล ะ 1ครั้ ง แ ล ะ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา 

1.1-7-1 (ใช้เอกสาร 1.1-4-2) สรุปผลการด าเนินงานของตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ 
ครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 30 เมษายน 2556 

  8. มี ก า ร น า ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2555 
 

1.1-8-2 (อ้างอิงเอกสาร 1.1-1-6) โครงการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2555-2558) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
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ผลการด าเนินงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 8 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงานโดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุด เน้นของ
กลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15ปีฉบับที่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาฉบับท่ี10 (พ.ศ.2551-2554) 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะกรรมประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่  1/2554 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 (1.1-1-1) เพ่ือทบทวน ปรับ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผ่านกระบวนการ ดังนี้ 

1) จัดท าโครงการผู้บริหารพบบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อวันที่ 15 - 16 
มีนาคม 2554 โดยผู้บริหารแถลงนโยบายการบริหารงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร (1.1-1-2) 

2) จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 โดยระดม
ความคิดของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือทบทวนและปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2555 – 2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
(1.1-1-3) 

3) จัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอแพงแสน และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการด าเนินงานของวิทยาเขต
ก าแพงแสนร่วมกับชุมชน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและโรงเรียน (1.1-1-4) และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยใช้โครงการ 9 บวร เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์ภายนอก ร่วมกันสร้างความดีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสนกับชุมชนร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสร้าง
รูปแบบวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ใช้เป็นแบบอย่างสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนการสร้างความสามัคคีของ
บุคลากรและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนข้างเคียงมหาวิทยาลัย  (1.1-1-5) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและ
นิสิต ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สังคมและประเทศ ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยขอข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง  (1.1-1-6 
โครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง 22 พ.ย.55) 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ

วิทยาเขตก าแพงแสน โดยจัดท าโครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง
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จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) (1.1-2-2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (1.1-2-1) สู่
หน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน  

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติราชการ ไปสู่ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกพันธกิจ ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนานิสิต  ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละส่วนจะแสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การจัดท าค า
ของบประมาณประจ าปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
(1.1-3-1) (1.1-3-2) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (1.1-4-1) และตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2555 (1.1-4-2) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ครบทั้ง 4 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ รวมทั้ง
โครงการครบถ้วนทุกภารกิจ โดยมีการจัดท ารายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายประจ าปี 2555 ทั้ง 4 พันธกิจ 
เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตรับทราบ (1.1-5-1) 

6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อด าเนินงานครบ 6 เดือนแรก ดังนี้ การรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) (1.1-6-1)เสนอรองอธิการบดีเพ่ือพิจารณา และ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2556            เพ่ือ
พิจารณา (1.1-6-2) และ รายงานผลการด าเนินงานฯ ครั้งที่ 2 คือ (เมษายน–กันยายน 2555) (1.1-6-3) และเสนอ       รอง
อธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสนเพ่ือพิจารณาน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ในการประชุม ครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 (1.1-6-4) 

7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
(ยุทธศาสตร์) ของวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี 2555 โดยประเมินผลการด าเนินงานในเชิงเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์) กับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (1.1-7-1)   และ น าผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระ
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เพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เพ่ือ
พิจารณา (1.1-7-2) 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 (1.1-8-1) โดยที่
ประชุม มีมติให้ปรับโครงการและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของปีต่อไป จาก
ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดโครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  เพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556  (1.1-8-2) 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

1.1 7 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

1.1 7 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 4.00 4.00 5.00 8 ข้อ 5.00 8 ข้อ 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1 มีการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

16.1-1-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2554  
วันที่ 23 พฤษภาคม 2554  

  16.1-1-2 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1-2-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

   16.1-1-3 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1-5-1) รายงานแผนและผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าพงแสน  

  2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ทธ์ ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

16.1-2-1 รายงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน รอบ 6 เดือน (ต.ค.2554-มี.ค.2555) 

  16.1-2-2 กระดานชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน (https://www.facebook.com/KuKpsSociety) 

  16.1-2-3 ระบบประเมินแบบออนไลน์หน้ า เว็ บมหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ มีการประเมินทุกภาคการศึกษา 
(https://eassess.ku.ac.th/) 

   16.1-2-4 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.eduserv.ku.ac.th/54comment/ สายตรง
ถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  3 ผลการประเมินความเห็นของ
บุ ค ล า ก ร  เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของสถาบั นที่
สอดคล้องกับ      อัตลักษณ์อยู่
ในระดับตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 

16.1-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ที่เว็บไซตก์องแผนงาน 
http://regis.ku.ac.th/identity/process/rpt_score_u
niv.php 

  4 ผลการด าเนินงานก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/
หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

16.1-4-1 หลักสูตรที่เปิดสอน 
  16.1-4-2 ตารางแสดงจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2555 
16.1-4-3 สรุปข้อมูลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี 2555 ณ เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2555 

   16.1-4-4 โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

https://www.facebook.com/
http://www.eduserv.ku.ac.th/54comment/
http://regis.ku.ac.th/identity/process/rpt_score_univ.php
http://regis.ku.ac.th/identity/process/rpt_score_univ.php
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

   16.1-4-5 - วารสารข่าวสารเรียนรู้ ท ากิน สร้างอาชีพ  
  (ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน) 
- วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์  
  (สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ) 
- วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง    
   (สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน) 
- วารสารข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
   (ศูนย์เทคโนโลยี ชีวภาพเกษตร) 

   16.1-4-6 เว็บไซต์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “28th AIAEE & 
5 th APEAN”  

   16.1-4-7 โปสเตอร์การจัดประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 9 ในห้วข้อ 
“ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน” 

   16.1-4-8 (1.1-1-5) โครงการเฉลมิพระเกียรติ 84 พรรษา 9 บวร 
และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา 9 บวร 

   16.1-4-9 รายงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน รอบ 6 เดือน (เม.ย.–ก.ย. 2555)  

  5 ผู้ เรี ยน/บุคลากร/คณะ/
สถาบัน ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ใน
ประเด็นที ่

16.1-5-1 แฟ้มข้อมูลอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปี
การศึกษา 2555 

  เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 16.1-5-2 แฟ้มข้อมูลนิสิตที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

16.1-5-3 รางวัลระดับเยี่ยม ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในโครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 
2555 

 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สามัคคี ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติตั้งแต่ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 (16.1-1-
1) โดยน าเข้าบรรจุในแผนหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2555-2558 (16.1-1-2) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (16.1-1-3) ให้มีกลยุทธ์และ
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แผน กา รป ฏิ บั ติ ง า น ใน พัน ธกิ จ แ ต่ ล ะด้ า น ที่ จ ะส่ ง ผ ล ให้ เ กิ ด ก า ร พัฒ นา นิ สิ ต แ ล ะบุ ค ล า ก ร ต า ม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และมีตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดผลส าเร็จทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีระบบที่ให้
เกิดการมีส่วนร่วมและประเมินความคิดเห็น เกิดผลประโยชน์ที่เป็นคุณค่าต่อสังคมและมีผลสะท้อนคุณค่า
ความส าเร็จของการด าเนินงาน จากรางวัลและการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยในปีการศึกษา 2555 มีดังนี้ 

ส านึกดี (Integrity) หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
ประกอบด้วย โครงการต่าง ๆ ดังนี้ โครงการ 9 บวร กิจกรรมกวดขันวินัยจราจร โครงการใส่บาตรวันพุธ โครงการสืบ
สานประเพณีวันสงกรานต์ โครงการหล่อและแห่เทียนพรรษา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

มุ่งม่ัน (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน
การท างานและในการปฏิบัติใด ๆ ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยชาวนา โครงการเที่ยวไม่ไกล...ไป
ก าแพงแสน 

สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความ ขวนขวายแสวงหาความรู้ มี
ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้มีการสร้างนวัตกรรมประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
โครงการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน โครงการ office garden นิสิต วิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลชนะเลิศ 
ประเภทรถประดิษฐ์ ขวัญใจมหาชน ในการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง"The 15th Honda Eco Mileage 
Challenge "  

สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอมสามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้ โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยว
วันพ่อ โครงการรับขวัญข้าว โครงการวันสถาปนาวิทยาเขต โครงการวันพัฒนาวิทยาเขต โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบุ
คลลากรภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด โดยจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร (คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน) 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2554 และโครงการประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
(พ.ศ. 2555-2559) ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งถ่ายทอดสู่คณะ ส านัก สถาบัน และศูนย์ต่าง ๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยคณะ ส านัก สถาบัน และศูนย์ต่าง ๆ ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปิดโอกาสให้บุคลากรและนิสิต ได้มีส่วนร่วมใน
โครงการ เช่น โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
โครงการจัดการความรู้จากพ่ีสู่น้อง (แนะน าแนวทางปรับตัวส าหรับนิสิตใหม่) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โครงการรับขวัญข้าว โครงการ
เทคโนโลยีอารักขาพืชเพ่ืออาหารปลอดภัยและคลินิกเคลื่อนที่ เป็นต้น (16.1-2-1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากรและนิสิต มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการ
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สื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตและผู้ปกครอง โดยใช้กระดานชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมของการสื่อสารโต้ตอบให้แสดงความคิดเห็นตั้งประเด็นปัญหา ทั้งที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต การจัดการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ การบริหาร และการบริการของวิทยาเขตก าแพงแสน (16.1-2-2) ระบบงานอาจารย์
ที่ปรึกษาออนไลน์ ระบบการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ (16.1 -2-3) ระบบการ
ประเมินการบริหารของผู้บริหาร การประเมินผลการให้บริการของหน่วยงาน (16.1-2-4) 

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดให้มีการประเมินความเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารของคณะวิชา สถาบัน ส านักของวิทยาเขตก าแพงแสน ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ผ่านระบบเครือข่ายเป็นภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
วิทยาเขตก าแพงแสน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึ่งอยู่ในระดับดี (16.1-3-1) 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้สร้างผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น

ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยที่แก้ปัญหาหรือใช้
ประโยชน์ได้จริง ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและภาคการผลิต รวมทั้งการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
โดยสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2556 พอสังเขปได้ดังนี้ 

4.1 การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เห็นความส าคัญในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จะอยู่กับบัณฑิตตลอดไป แม้จะจบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยไปแล้ว ดังที่จะปรากฏอย่างชัดเจนในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งพัฒนา
หลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้
เปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
รวมกว่า 79 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร เน้นสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศ
ทางวิชาการทุกสาขา มีการน าเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้มาใช้ในการเรียนการสอน 
(16.1-4-1) มีผลงานการผลิตบัณฑิตจ านวนรวม 1,845 คน จ าแนกเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 1,675 คน 
จ าแนกเป็นบัณฑิตระดับปริญญาโทจ านวน 144 คน และจ าแนกเป็นบัณฑิตระดับปริญญาเอกจ านวน 26 คน (16.1-
4-2)   

4.2 การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธ
กิจหลักทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมี
ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (16.1-4-3) 

1) งานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ เช่น การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าซากในพืชผักตระกูลแตง, การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ด าส าหรับเป็นพลังงานและอาหาร
สัตว์, โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง, การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์อ้อยเพื่อเพ่ิมผลผลิตน้ าตาล 

2) งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นพลังงานเชื้อเพลิง, 
การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการโลจิสติกส์ผักแบบครบวงจร, การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกล
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การเกษตรเพ่ือการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC , เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับประชาชนไทยอายุ 
19-59 ปี  

3) งานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด  ICT  เพ่ือการศึกษาระดับการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ,การประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อคุณภาพการให้ บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบล
บางเลน  ต าบลบางหลวง  ต าบลหนองกระทุ่ม  ต าบลวังน้ าเขียว , กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการ น าแผนการศึกษา
แห่งชาติไปสู่ การปฏิบัติ , การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพในชุมชนกระตีบจังหวัดนครปฐม, การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ  จังหวัดนครปฐม, การถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคกลางตะวันตก (16.1-4-4)  
   4.3 การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน โดยรูปแบบที่หลากหลายให้เข้าถึง
เป้าหมายทุกกลุ่ม ได้แก่ ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วารสาร ข่าวสารเรียนรู้ ท ากิน 
สร้างอาชีพ (ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน) วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ (สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ) 
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน) ข่าวสาร
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  (ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) (16.1-4-5) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการบริการวิชาการให้แก่สังคม โดยการ
พัฒนางานบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ ด าเนินงานบริการวิชาการให้แก่ภาครัฐและเอกชน และถ่ายทอด
ความรู้ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1) การสัมมนาเชิงวิชาการ 
  คณะเกษตร ก าแพงแสน จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมหัวคีบ อ้อย ลดดินทราย ไม่ท าลาย
ตออ้อย" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผย แพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ อ้อยและ
น้ าตาลทราย 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “28th AIAEE & 5 th 

APEAN” ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (16.1-4-6) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 9 ในห้วข้อ  

“ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน” ประกอบด้วย 8 สาขาวิชากร ได้แก่ พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมศาสตร์, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา, สัตว์และสัตวแพทย์, ส่งเสริมการเกษตร (16.1-4-7) 

2) ความร่วมมือทางวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ระหว่างจังหวัดนครปฐม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
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คณะเกษตร ก าแพงแสน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง College of 
Agriculture Guangxi University และคณะเกษตร ก าแพงแสน โดยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะ
เกษตร ก าแพงแสน 

4.4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มุ่งส่งเสริมการสร้าง
ความรู้คู่คุณธรรม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ท้ังในด้านศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสต่างๆ ตลอดจน
สืบสานอุดมการณ์แห่งความเป็นเกษตรศาสตร์ และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางการเกษตร เพ่ือคงอยู่คู่มหาวิทยาลัย
และประเทศชาติตลอดไปในปี 2555 มหาวิทยาลัย กล่าวคือ มีการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มี
โครงการที่ส าคัญและโดดเด่นอาทิเช่น โครงการ “9 บวร” ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินตามแนวพระราชด าริในการพัฒนาด้วย
ความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน โดยการด าเนินการได้ยึดหลักวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิมที่มีโรงเรียนอยู่ในวัด 
วัดอยู่ในหมู่บ้าน และมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของชุมชน และได้น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมายึดถือ
ปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และประชาชนอยู่ดีกินดี (16.1-4-8) กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ 
พุทธบูชา โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับวัดสว่างชาติประชาบ ารุง ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือ
เป็นการฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โครงการทอดกฐินสามัคคี โครงหล่อและแห่เทียนจ าน า
พรรษา (16.1-4-9) 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มี
ศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อด้ า น ก า ร วิ จั ย กั บ ห น่ ว ยต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ภ า ย ใ น แล ะภ า ยน อก  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  พ . ศ .  2 5 5 5  
มีบุคลากรที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติรวมจ านวน 13 คน (16.1-
5-1) และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติรวมจ านวน 30 คน (16.1-5-2) 
อาทิ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏาวิทยา คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ได้รับคัดเลือกจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” เป็น
ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจ าปี 2555 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ฮงประยูร และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ได้รับรางวัลดี 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิด
จากเชื้อ Acidovorax subsp. Citrulli” 
 รองศาสตราจารย์.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชไร่นา ได้รับพระราชทานเกียรติ
บัตรรางวัลทุนนักวิจัยแกนน า ปี 2555 จากโครงการ “เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  

ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้รับทุนเซเรบอส 
อวอร์ด 2012 ในโครงการวิจัย เรื่อง “ผิวหนังเทียมเส้นใยนาโนจากว่านหางจรเข้: ทางเลือกส าหรับการรักษาแผล
ไฟไหม้” โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) มูลนิธิเซเรบอส 

http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Akobsak&catid=34&Itemid=61
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/images/stories/engfood/pdf/news/Activity-ralation/kobsak-cerebos.pdf
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/images/stories/engfood/pdf/news/Activity-ralation/kobsak-cerebos.pdf
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นายเอกปริญญ์ ถาวรล้ าเลิศ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และโล่ประกาศเกียรติคุณของ กองทุนเพื่อการศึกษาและ
วิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้รับคัดเลือกรับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

1. นายยุรนันท์ บรรทัดจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
2. นางสาวพัชรวรรณ วงษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
3. นางสาวณัฐวรรณ คิมประสูตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
4. นายอรรถพล มาลัยแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
5. นายปิยพงษ์ ตั้งสกุลวิจารณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
นางสาวศุทธหทัย โภชนากรณ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้รับ

รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ผลงาน เรื่อง “การศึกษาเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการรับซื้อปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near 
Infrared (NIR) Spectroscopy” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

นางสาวดวงทิพย์ กันฐา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตร ก าแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผลงาน เรื่อง “กับดักมดส าหรับระบบผลิตพืชทางการเกษตร” โดยมี
รองศาสตรจารย์ ดร.อินทวัฒน์ บุรีคา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้รับรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ ในประเภทที ่
4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งได้แก่ โครงการ 9 บวร ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด
ขึ้นเป็นครั้งที ่6 (16.1-5.3) 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 ปี 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ 
สมศ.16.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ

 

 
 ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 ปี 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ 
สมศ.16.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/images/stories/engineer/img/Award/suthatai.jpg
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=61:ronnarit&catid=34&Itemid=61


             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    18  

ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 5 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน(ปีการศึกษา) 

2554 2555 

1 จ านวนบัณฑิตได้ได้รับการประเมินทั้งหมด 177.00 364 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 950.00 1,539 
3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.89 4.08 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
 การด าเนินงานศึกษาคณุภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 (ส ารวจบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2553) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. เพ่ือศึกษาลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้างต้องการรับเข้า
ท างานในองค์กร ซึ่งในการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ได้น าประเด็นการที่แสดงคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์คือ “ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี” ซึ่งรายละเอียดประเด็นที่น ามาพิจารณามีดังนี้ 
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สร้างสรรค ์
1. สามารถตีความ ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรือ  จับใจความได้ 
2. สามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกตก์ับงานที่ท าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ 
3. มกีารน าความรู้อืน่ที่เกีย่วขอ้งมาใช้ในการท างาน  นอกเหนือจากความรู้ที่เรยีน 
4. มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
5. การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง 
6. มีการสร้างผลงานใหม่/พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
7. มีความคล่องแคล่ว สามารถใช้ตัวเลขในการวิเคราะห์  และแปลผล 
8. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งฟัง พูด  อา่นและเขยีนได้อย่างเพียงพอ 
ต่อการใช้งาน 
9. สามารถใช้ภาษาไทยทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ ถูกตอ้งและสร้างสรรค์     
10. สามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์   เพื่อแสวงหาความรู้ 
     และการสื่อสาร  

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สามัคคี 

1. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
2. ทักษะในการท างานเป็นทีม 
3. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

มุ่งมั่น 
1. มีความขยันหมั่นเพียร อดทนในการท างาน 
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานท่ีท า 
3. เมื่อมีปัญหาในการท างาน มักจะเสนอแนะและ 
   ให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้ 
4. มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้เสร็จแม้ว่าจะมีอุปสรรค 
 

ส านึกดี 
1. มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
2. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
3. มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 
4. มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  
5. การยอมรับท้ังผิดและชอบจากผลงานของตนเอง 
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ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ โดยมีผล
การประเมิน ดังนี้ 

 

หน่วยงาน 

 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษารุ่น
ปีการศึกษา

2553 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา ที่
ท างานและมี

นายจ้าง 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา

ระดับ ป.ตรทีี่
ได้รับ การ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยการประเมิน โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 (คะแนนเต็ม 5 )  

ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม 
ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคค ี  

วิทยาเขตก าแพงแสน 1,539 1,045 364 4.20 4.02 3.89 4.23 4.08 

คณะเกษตร ก าแพงแสน  457 273 98 4.17 3.97 3.78 4.14 4.01 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 65 51 20 4.49 4.36 4.23 4.48 4.39 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

337 230 76 3.96 3.76 3.70 4.04 3.87 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 

528 368 121 4.25 4.06 3.94 4.27 4.13 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

130 103 43 4.35 4.18 4.18 4.38 4.26 

โครงการสหวิทยาการ 22 20 6 4.40 4.37 4.15 4.33 4.31 

หมายเหตุ :  - ไม่รวมผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
               - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ของโครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรุี รวมอยู่แล้วใน คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 ปี 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ 
สมศ.16.2 3.89 4.08 4.00 4.08 4.00 บรรล ุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 ปี 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ 
สมศ.16.2 3.89 4.08 4.00 4.08 4.00 ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับจดุเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศกึษา 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

17-1-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 

  17-1-2 (ใช้เอกสารหมายเลข 1.1-2-1) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

  2.  มีการสร้างระบบการมสี่วนร่วมของ
ผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏิบัตติาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

17-2-1 (ใช้เอกสารหมายเลข 1.1-2-1) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน หน้า 32 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกีย่วกับการด าเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

17-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์กี่ยวกบัการ
ด าเนินงานตามจุดเน้น จดุเด่น หรอืความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์
กองแผนงาน 
http://regis.ku.ac.th/identity/process/r
pt_score_univ.php 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสังคม 

17-4-1 (ใช้เอกสารหมายเลข 16.1-4-3) สรุปข้อมูล
โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี 2555 ณ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

  5.  ผู้เรยีน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มี
เอกลักษณต์ามจดุเน้น จุดเด่น หรอื
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ

17-5-1 (ใช้เอกสารหมายเลข 16.1-5-1) แฟ้มข้อมูล
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ
และนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2555 
(ใช้เอกสารหมายเลข 16.1-5-2) แฟ้มข้อมูล
นิสิตที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดบัชาติและ
นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555 
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ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1.  มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ” โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่  
23 พฤษภาคม 2554 (17-1-1) ทั้งนี้ จุดเน้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจั ยชั้น
น า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าอย่างมีเอกลักษณ์ ดังนี้ (17-1-2) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและ

องค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อความต้องการ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศและเป็นผู้น าในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย 
2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีนโยบายในการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย ที่สอดคล้องกับแผนและแนวทางของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น การจัดตั้งโครงการศูนย์ความเป็นเสิศทางวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และโครงการบริหารจัดการให้มีห้องวิจัยพร้อมอุปกรณ์จ าเป็นในกลุ่มวิจัยสาขา
ต่าง ๆ การสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัยในการให้รางวัลส าหรับผลงานวิจัยสร้างสรรค์ โครงการจัดการความรู้เพ่ือมุ่ง
สู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ” โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น (17-2-1) 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดให้มีการประเมินความเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารของคณะวิชา สถาบัน ส านักของวิทยาเขตก าแพงแสน ที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ ผ่านระบบเครือข่ายเป็นภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร วิทยาเขตก าแพงแสน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึ่งอยู่ในระดับดี (17-3-1) 
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4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยในการด าเนินการวิจัย
สาขาต่าง ๆ ที่เป็นความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยได้ด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัย  
สู่ประชาชน ทั้งในภาคการเกษตรและอุตสากรรม สร้างผลกระบบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ผลงานวิจัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และสังคม ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งน าไปสู่การกินดีอยู่ดีของคนในชาติ (17-4-1)  

1) งานวิจัยด้านพืช : การปรับปรุงพันธุ์พืช สร้างพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค และแมลง หรือมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวไรซ์เบอรี 1 ข้าวกล้องโภชนาการสูง ข้าวสินเหล็ก อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน           มัน
ส าปะหลังห้วยบง 60 ฝรั่งพันธุ์หวานพิรุณ การปลูกปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงพันธุ์สบู่ด า การบริหารจัดการโรคแมลง
ศัตรูพืชด้วยวิธีทางชีวภาพ การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรมโครงการหลวง เป็นต้น 

2) งานวิจัยด้านสัตว์ : การปรับปรุงพันธุกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       
การวินิจฉัย และการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ เช่น โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน ฟาร์มวรานัส ฟาร์มกว้าง ฟาร์มควาย    การ
เลี้ยงไก่ตะเภาทอง เป็นต้น  

3) งานวิจัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ : การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและไม่ใช่อาหาร
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลและเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย เช่น เลือดจระเข้แห้งแคปซูล โยเกิร์ตสดจากนมแพะ 
ไอศครีมนมแพะ สารเคลือบเปลือกผลไม้เซลเล็กเพ่ือยืดอายุการเก็บเกี่ยวรักษาผลไม้เขตร้อน เป็นต้น 

4) งานวิจัยด้านเครื่องจักรกลการเกษตร : การออกแบบและสร้างเครื่องมือเครื่องจักรกล เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง เครื่องกะเทาะเมล็ดปาล์มน้ ามัน เครื่องใส่ปุ๋ยคอกขนาดเล็ก
ในไร่อ้อย เป็นต้น 

5) งานวิจัยด้านพลังงานทดแทน : การพัฒนาพลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น การ
ผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ด า การผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง การผลิตพลังงานจากชีวมวล การผลิตกระแสไฟฟ้า
จากก๊าซขยะ เป็นต้น 

6) งานวิจัยด้านพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน : มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการวิจัยที่สนับสนุน
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด  ICT  เพ่ือการศึกษาระดับการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือสุขภาพในชุมชนกระตีบจังหวัดนครปฐม, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม เป็นต้น 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามจุดเน้นและจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ซึ่งเห็นได้จาก
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อสังคมจนได้รับรางวัลต่างๆ (17-5-1) ได้แก่  
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1. ศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏาวิทยา คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ได้รับคัดเลือกจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” เป็น
ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจ าปี 2555 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ฮงประยูร และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ได้รับรางวัลดี 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิด
จากเชื้อ Acidovorax subsp. Citrulli” 

3. รองศาสตราจารย์.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชไร่นา ได้รับพระราชทาน
เกียรติบัตรรางวัลทุนนักวิจัยแกนน า ปี 2555 จากโครงการ “เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  

4. ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้รับทุนเซเรบอส 
อวอร์ด 2012 ในโครงการวิจัย เรื่อง “ผิวหนังเทียมเส้นใยนาโนจากว่านหางจรเข้: ทางเลือกส าหรับการรักษาแผล
ไฟไหม้” โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) มูลนิธิเซเรบอส 

5. รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี พ.ศ. 2554 รางวัลระดับ SILVER ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นผลงานของวินเชยชมศรี, จินดาวรรณ   สิ
รันทวิเนติ, สุดาวรรณ เชยชมศรี, ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, เยาวดี คุปตะพันธ์, วิภาภรณ์ ณ ถลาง และบุญเกื้อ  วัชร
เสถียร 

6. ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี บุคลากรส านักวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนนักวิจัย
ของประเทศไทย เพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 25 th Annual and International Meeting 
of the Japanese Sssociation for Animal Cell Technology (JAACT 2012) ระหว่างวันที่  
27-30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2555 ณ Nagoya Congress Center  

7. นางสาวศุทธหทัย โภชนากรณ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้รับ
รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ผลงาน เรื่อง “การศึกษาเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการรับซื้อปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near 
Infrared (NIR) Spectroscopy” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

8. นางสาวดวงทิพย์ กันฐา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตร ก าแพงแสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผลงาน เรื่อง “กับดักมดส าหรับระบบผลิตพืชทางการเกษตร”    โดย
มีรองศาสตราจารย์ ดร.อินทวัฒน์ บุรีคา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Akobsak&catid=34&Itemid=61
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/images/stories/engfood/pdf/news/Activity-ralation/kobsak-cerebos.pdf
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/images/stories/engfood/pdf/news/Activity-ralation/kobsak-cerebos.pdf
http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/images/stories/engineer/img/Award/suthatai.jpg
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=61:ronnarit&catid=34&Itemid=61
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 ปี 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ 

สมศ.17 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 ปี 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ 

สมศ.17 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.48  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มาก ตามตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 8 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้
คุณภาพระดับ ดี  โดยภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. จ านวน  13  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.48  
ได้คุณภาพระดับ  ดี   

ส่วนผลคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตาม 
ตัวบ่งช้ี สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ได้คุณภาพระดับ 
ดี โดยภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. จ านวน  4  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.25  ได้คุณภาพระดับ 
ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต   4.48 4.25 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

ข้อ 6 6 6 
(ข้อ 1 -5, 7) 

6 
(ข้อ 1 -5, 7) 

4.00 4.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 
- ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตร  

921 คน ต่อจ านวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  9,792 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดต้องมากกว่าร้อยละ 30  
2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก 
ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

60 60 260.00 54.17 260.00 54.17 4.51 4.51 

480.00 480.00 

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

30 30 78.50 16.35 78.50 16.35 2.73 2.73 
480.00 480.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 
(ครบ 7 ข้อ) 

4 
(ข้อ 3 - 5, 7) 

5.00 3.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ คือ 
- ข้อ 1 ไม่มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- ข้อ 2 ไม่มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
- ข้อ 6 ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  



             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    27  

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 
(ครบ 7 ข้อ) 

7 
(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 
(ครบ 7 ข้อ) 

7 
(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 
(ครบ 6 ข้อ) 

6 
(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

4 
(ข้อ 1 – 3, 5) 

5.00 4.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 
- ข้อ 4 ไม่มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ

ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75 75 1269 88.99 1269 88.99 4.45 4.45 

1426 1426 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     1,686 1,686     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษ 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน     1,712 1,712     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     1,269 1,269     

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     156 156     

  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

คน     34 34     

  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     5 5     

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน     157 157     

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์
ท างาน 

คน     65 65     

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     14,402.36 14,402.36     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตร ีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจา้ง 

4 4 4.02 4.02 4.02 4.02 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 25 40.00 30.77 40.00 30.7692 5.00 5.00 

130.00 130.00 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

คน     130 130     

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

ผลงาน     19 4.75 19 4.75     

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน     37 18.50 37 18.50     

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     21 15.75 21 15.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติ  

ผลงาน     1 1.00 1 1.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 90 90 13.50 90.00 13.50 90.00 5.00 5.00 

15.00 15.00 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

คน     15.00 15.00     

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     5 1.25 5 1.25     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     9 4.50 9 4.50     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     5 3.75 5 3.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR ในปี
ล่าสุดใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     4 4.00 4 4.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 6 2,043.50 4.26 2043.50 4.26 3.55 3.55 
480.00 480.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     11.5 0.00 11.5 0.00     

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     162.5 325.00 162.5 325.00     

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     144.5 722.50 144.5 722.50     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตรี 

คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน     21.0 63.00 21.0 63.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     62.0 372.00 62.0 372.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตร ี

คน     1.0 3.00 1.0 3.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน     24.0 120.00 24.0 120.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน     48.5 388.00 48.5 388.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     5.0 50.00 5.0 50.00     
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร เ ปิ ด
ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2.1-1-1 ค าสั่ง มก.กพส. ที่ 080/2554 และ ที่ 331/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขต
ก าแพงแสน ประกาศ มก.กพส. เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน  

2.1-1-2 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลกัสูตรใหม่/
หลักสตูรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษ 
และปฎิทินการเสนอขออนุมัติหลกัสูตรใหม่ /
หลักสตูรปรับปรุงของ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
(http://eduserv.ku.ac.th/index.php?metho
d=curriculum) 

2.1-1-3 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา ระดับอุดมศึกษา 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ
(http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/manual
_update.pdf) 

2.1-1-4 ข้อมูลหลักสูตร ตารางที่ 1 รายงานการประเมิน
ตนเองในบทที่ 1 หน้า 45 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสตูร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลยั และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

2.1-2-1 มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปิด
หลักสตูรและรายวิชา 
(http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/close_c
urri.pdf) 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เ ป็ น ไปต าม เกณฑ์ ม าตร ฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

2.1-3-1 อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1-1-4 
2.1-3-2 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
2.1-3-3 หลักเกณฑ์เรื่องอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและ

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.1-3-4 
 

เอกสารการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-1-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-1-2.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-1-3.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-1-4.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-2-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-3-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-3-2.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-3-3.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-3-4.pdf
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่ง ช้ีกลางที่ก าหนดใน
ภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

      (หมายเหต ุ: ส าหรับหลักสูตรเก่า
หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มี ค ณะ กร รม กา ร รั บผิ ด ชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 
3  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี 
ทุกหลักสูตร   

 
 
 
 

2.1-4-1 ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร /
กรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

2.1-4-2 อ้างอิงเอกสารหลักฐานหมายเลข 2.1-3-2 

file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-4-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.1/2.1-4-2.pdf
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้ อ งควบคุ มก ากั บ ให้ กา ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี
และทุกหลักสูตร 

2.1-5-1 อ้างอิงเอกสารหลักฐานหมายเลข 2.1-4-1 
2.1-5-2 วิจัยสถาบันในการขอปรับปรุงหลกัสูตร  
2.1-5-3 มคอ.7  

  

 
ไม่มีการประเมิน 

6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่มค1และ ค2  (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ไมม่ีการประเมิน) 

  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึ กษา  (เ กณฑ์ มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

2.1-7-1 อ้างอิงเอกสารหลักฐานหมายเลข 2.1-1-4   

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
นิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

2.1-8-1 ตารางที่ 2 จ านวนนิสิตปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ในรายงานการ
ประเมินตนเอง บทที่ 1 หน้า 51 

หมายเหตุ : 
 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดย
นับรวมหลักสูตรที่งดรับนิสิต แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 
 2. การนับจ านวนนิสิตในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนิสิตในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนิสิตภาค
ปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
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 3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
 
ผลการด าเนินงาน  
  

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน  6  ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 มหาวิ ทยาลั ย เ กษตรศาสตร์  วิ ทยา เ ขตก าแพงแสน มี ร ะบบและกลไกการ เปิ ดตามที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด โดยมีกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ของวิทยาเขต เป็นหน่วยงานหลักที่
ท าหน้าที่ประสานงานกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเปิดหลักสูตรของคณะวิชาต่าง ๆ  
มีคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน (2.1-1-1) ก ากับดูแลการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  โดยกระบวนการ
ในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรจะเริ่มต้นจาก 1) คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร (คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร) ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2) คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร เสนอร่างหลักสูตรต่อที่ประชุม
ภาควิชา 3) เมื่อภาควิชาเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา/วิชาการของคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ 4) แล้วน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 5) คณะกรรมการการศึกษาระดับวิทยาเขต 6) 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 7) คณะกรรมการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (หากเป็นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อน) 8) เมื่อผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาแล้วจึงน าเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณากลั่นกรอง 9) เสนอขออนุมัติ
หลักสูตรจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แล้วจึงเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ
ต่อไป  (2.1-1-2, 2.1-1-3) 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย โดยกองบริการการศึกษาร่วมกับส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาโปรแกรม
เพ่ือสนับสนุนระบบการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและ
แนวทางทีม่หาวิทยาลัยก าหนด ช่วยให้การด าเนินงานของคณะและวิทยาเขตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (2.1-1-4) 

 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรใหม่ จ านวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง จ านวน 23 หลักสูตร (นับเฉพาะหลักสูตรที่คณะสังกัด
วิทยาเขตก าแพงแสนด าเนินการเอง) รายละเอียด ข้อมูลหลักสูตร ตารางที่ 1 ในรายงานการประเมินตนเองในบท
ที่ 1 หน้า 42 (2.1-1-4)  

 

หลักสูตรใหม่ จ านวน 5 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

-วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์)  
-วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) 
-วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
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         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    35  

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  

 - วท.ม. (การจัดการกีฬา)   
- วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)   

หลักสูตรปรับปรุง จ านวน 23 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

- วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร) 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
- ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) หลักสูตร 5 ปี 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 -   วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์พืช) 

-   วท.ม. (วิทยาการพืชสวน) 
- วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
- วศ.ม. (วิศกรรมชลประทาน) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร)  
-  วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   
-  วท.ม. (พฤกษ์เศรษฐกิจ) เปลี่ยนเป็น วท.ม. (วิทยาการพืช)    
-  วท.ม. (ชีวผลิตภัณฑ์ ) 
- ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
- ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) 
- วท.ด. (ปรับปรุงพันธุ์พืช)  
- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
- วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน) 
- วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร) 
- ปร.ด. (ชีวผลิตภัณฑ์) 
- ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)  

 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด โดยหลักสูตรใดที่ไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
พ.ศ. 2548  หรือภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
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คณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย (2.1-2-1) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบภายใน 30 วัน 
หลังจากได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ไม่มีการเสนอขออนุมัติปิด
หลักสูตร 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 

  ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 77 หลักสูตร เป็นหลักสูตรยืมจากวิทยาเขตอ่ืน จ านวน 27 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่วิทยาเขตด าเนินการ
เอง จ านวน 50 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรเก่าที่ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 จ านวน 2 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  จ านวน 48 หลักสูตร (2.1-3-1) โดยทุกหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน (2.1-3-3) มี
การปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี และมีการรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร (สมอ.07 หรือ มคอ.7) ทุกสิ้นปี
การศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ตารางที่ 1 รายงานการประเมินตนเองในบทที่ 1 หน้า 45 (2.1-3-1, 2.1-3-2)  

 

 หลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 47 หลักสูตร 
มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ดังตารางผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (2.1-3-4) 

 ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ มีจ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จ านวน 6  หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
2) หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) 
3) หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
4) หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร) 
5) หลักสูตร วศ.บ. (วิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 
6) หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์) 

2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  
1) หลักสูตร ศษ.บ. (พลศึกษา)  
2) หลักสูตร ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 
3) หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)  
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ซึ่งคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร ได้ด าเนินการขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และได้รับ
การรับรองแล้วทุกหลักสูตร (2.1-3-4) 

 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน 
ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้ทุกคณะด าเนินการครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2  และแต่ละคณะจะมีคณะกรรมการการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร (2.1-4-1) ด าเนินการ ให้ครบถ้วนทั้งข้อ 
1 ข้อ 2  และ ข้อ 3 ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2555 มีหลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จ านวน 48 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละป ีทุกหลักสูตร (2.1-4-2) (อ้างอิงรายการหลักฐาน 2.1-3-2) 

 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน ท า
หน้าที่ก ากับดูแลให้ทุกคณะด าเนินการ โดยในแต่ละคณะจะมีคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการ และมีการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 (2.1-5-1) (อ้างอิงรายการหลักฐาน 2.1-4-1) และมีการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร (2.1-5-2) กรณีที่เป็นหลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุก
หลักสูตรมผีลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดครบทุกตัวบ่งชี้ (2.1-5-3) (อ้างอิงรายการหลักฐาน 2.1-3-2) 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 77 หลักสูตร 
(รวมหลักสูตรที่ยืม) โดยจ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 27 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 33 หลักสูตร ระดับ
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ปริญญาเอก 17  หลักสูตร รวมเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 50 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 64.94 ของหลักสูตร
ทั้งหมด (2.7-1-1) (อ้างอิงรายการหลักฐาน 2.1-1-4) 
 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีจ านวนนิสิตทั้งหมด 10,412 คน จ าแนกเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี 9,217 คน นิสิตระดับปริญญาโท 846  คน นิสิตระดับปริญญาเอก 349 คน รวมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 1,195 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 ของนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ตารางที่ 2 จ านวนนิสิต
ปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ในรายงานการประเมินตนเอง บทที่ 1 หน้า 51 (2.1-8-1)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
2.1  6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4 .00 4.00  4.00  7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
2.1 6 ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 4 .00 4.00  4.00  7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ 

 
หมายเหตุ :  ผลการด าเนินงานไมผ่่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 
               ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนสิิต
ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร 921 คน ต่อจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  9,792 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 น้อยกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดต้องมากกว่าร้อยละ 30   

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

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 60 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ  ง 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง จ านวน 428 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 52 คน รวมจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 480 คน มีคุณวุฒิปริญญาตรี 
12.5 คน คุณวุฒิปริญญาโท  207.5 คน คุณวุฒิปริญญาเอก 260 คน สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทั้งหมด  มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.60 คุณวุฒิปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ  43.23  และคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
54.17 (2.2-1) (ข้อมูลจากตารางที่ 13  ในรายงานการประเมินตนเอง บทที่ 1 หน้า 65) 

 

ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง จ านวน 391.5 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 49.5 คนรวมจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 441 คน มีคุณวุฒิปริญญา
ตรี 6.5 คน คุณวุฒิปริญญาโท 197.5คน คุณวุฒิปริญญาเอก 237คน สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทั้งหมด มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.47 คุณวุฒิปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 44.78 คุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
53.74 

 
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน

จริงเกิน 9 เดือน  347.5 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 53 คนในจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 400 .5คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3 คน คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 182 คน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 215 .5
คน สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ 0.74คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 45 .44คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อย
ละ 53.80 
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เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
480
260

   = 54.17 

 คะแนนที่ได้ =  5
60

54.17
   = 4.51  คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

2.2 
215.5 53.80 237 53.74 260 54.17 4.48 4.48 4.51 60 ไม่บรรล ุ 60 
400.5 441 480 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

2.2 
215.5 53.80 237 53.74 260 54.17 4.48 4.48 4.51 60 ไม่บรรล ุ 60 
400.5 441 480 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 428 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 52 คน รวมจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 480 คน โดยเป็นอาจารย์
ประจ าที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 318.5 คน เป็นอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
83 คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน 73.5 คน ต าแหน่งศาสตราจารย์จ านวน 5 คน สัดส่วนของอาจารย์
ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งหมด 78.5 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.35 (2.3-1) (ข้อมูลจากตารางที่ 13 ในรายงานการประเมินตนเอง บทที่ 1 หน้า 62) 

 ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 391.5 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 49.5 คนรวมจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 441  คน โดยเป็นอาจารย์
ประจ าที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 280 คน เป็นอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 85 
คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน71 คน ต าแหน่งศาสตราจารย์ 5 คน สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่ด ารงรองศาสตราจารย์ และท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 17.23 

 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 347.5 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 53 คน ในจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 400.5 คน โดยเป็นอาจารย์
ประจ าที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 252.5 คน เป็นอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
78 คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 66 คน ต าแหน่งศาสตราจารย์ 4 คน สัดส่วนของอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่ด ารงรองศาสตราจารย์ และที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   คิดเป็นร้อย
ละ 17.48 
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เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
480
78.5

   = 16.35 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

16.35
   = 2.73  คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

 ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

2.3 
70 17.48 

 
76 17.23 78.5 16.35 2.91 2.87 2.73 30 ไม่บรรลุ 30 

400.5 441 480 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

2.3 
70 17.48 

 
76 17.23 78.5 16.35 2.91 2.87 2.73 30 ไม่บรรลุ 30 

400.5 441 480 

 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-2.3-1 ข้อมูลจากตารางที่ 13  ในรายงานการประเมินตนเอง บทที่ 1 หน้า 62 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมกา
รประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวดัผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

2.4-1-1 รายงานผลการส ารวจความต้องการอัตราก าลังเพิ่ม 
(Growth Rate) 5 ปี 

2.4-1-2 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2555) วิทยา
เขตก าแพงแสน   

2.4-1-3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูส้ าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนนุ 

2.4-1-4 โครงการอบรมสมัมนาด้านประกันคุณภาพส าหรบั
อาจารย์และบุคลากรบรรจุใหม ่

2.4-1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าข้อมลูใน
ระบบ มคอ. มก. (KU-TQF) มคอ.7 ออนไลน์ 

2.4-1-6 โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มก.กพส. เมื่อ
วันท่ี 10 มิถุนายน 2556 

2.4-1-7 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒน
ศาสตร ์

2.4-1-8 แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ก าแพงแสน 

2.4-1-9 ค าสั่ง มก.กพส. ท่ี 180/2555 เรื่อง
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาเพื่อเข้าสู่
ความก้าวหน้าต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ 

2.4-1-10 ค าสั่ง มก.กพส. ท่ี 279/2554 เรื่องคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

  2. มีการบรหิารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

2.4-2-1 รายงานแผน ผล การปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2555 ในแผนงานพัฒนาบุคลากร 

2.4-2-2 หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกพนักงาน  
2.4-2-3 JA (Job Analysis)  การวิเคราะหง์าน  
2.4-2-4 JD (Job description) ค าอธิบายลักษณะงาน  
2.4-2-5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพือ่ประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบ  
2.4-2-6 โครงการฝึกอบรมการเงินและพัสดุ  
2.4-2-7 โครงการฝึกอบรมการวิจัย R2R  
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กรรมกา
รประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.4-2-8 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและพัฒนา
คุณภาพงานบริการให้แก่บุคลากร  

2.4-2-9 โครงการอบรมการการใช้ระบบสารสนเทศใหเ้ป็น
ประโยชน์ “การสร้างแบบประเมนิคุณภาพอัตโนมัติ
บนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต”  

  3.   มีสวัสดิการเสริมสรา้งสุขภาพท่ีดี 
และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2.4-3-1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี
2.4-3-2 โครงการออกก าลังกายในน้ าเพื่อสขุภาพ 
2.4-3-3 การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในวทิยาเขต 
2.4-3-4 การคัดเลือกบุคลากรดเีด่นสายวิชาการ และสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการของ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2.4-3-5 ประกาศคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
เรื่อง การให้รางวัลแก่อาจารย์ที่เขา้สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเรื่อง การให้รางวัลแก่บุคคลสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.4-3-6 รูปถ่ายพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเดน่ และการมอบ
เกียรติบตัรและเงินรางวัล ใน SAR บทที่ 1 ผลงานท่ี
ภาคภูมิใจ (บทที่ 1 หน้า 69 - 88)                 

2.4-3-7 ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการ  
2.4-3-8 ประกาศคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่อาจารย์ที่ศึกษาต่อ 
2.4-3-9 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เรื่อง

ระเบียบวา่ด้วยให้ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อไปประชุม
วิชาการในต่างประเทศ พ.ศ.2553  

2.4-3-10 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ทุน
พัฒนาบุคลากร 

2.4-3-11 ภาพห้องสุนทรียสนทนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน  

  4. มีระบบการตดิตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวดัผลการเรียนรู้
ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2.4-4-1 แบบฟอร์มรายงานการไปพัฒนาความรู้ของอาจารย์  
ตัวอย่างรายงานผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

2.4-4-2 ผลงานวิจัยจากโครงการอบรมการวิจัย R2R  ที่
น าเสนอในการประชุมวิชาการ  

2.4-4-3 โครงการสัมมาทิฐิ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.4-4-4 สรุปการติดตามผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาอาจารย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  2.4-4-5 แบบติดตามการน าความรู้ทีไ่ด้จากการประชุม/

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของ
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กรรมกา
รประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

นิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชนใ์นการปฏิบัติงาน 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

  5. มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ
และดูแลควบคุมใหค้ณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

2.4-5-1 เว็บไซต์ จรรยาบรรณอาจารย์ 
www.sps.kps.ku.ac.th และ 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/conduct.htm  

2.4-5-2 โครงการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณแก่บุคลากรเมื่อ
วันท่ี 8 มกราคม 2556 

2.4-5-3 ประกาศสภา มก.เรื่องข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 

2.4-5-4 รายงานผลการปฏิบัตติามจรรณยาบรรณอาจารย์ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

2.4-6-1 อ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 2.4-2-1 รายงานแผน 
ผล การปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 ใน
แผนงานพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-7-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน รอบปี
การศึกษา 2554 วันท่ี  14-17 ส.ค. 2555 (สปค. 
01) องค์ประกอบท่ี 7 

2.4-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 9/2555  

 หมายเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
 
  

file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.4/2.4-5-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.4/2.4-5-2.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.4/2.4-5-3.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.4/2.4-5-4.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.4/2.4-6-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.4/2.4-7-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.4/2.4-7-2.pdf


             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    46  

ผลการด าเนินงาน   
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีแผนการบริหารอัตราก าลังที่ได้จาการส ารวจความ

ต้องการอัตราก าลังเพ่ิมของหน่วยงานต่าง ๆ (Growth Rate) ในระยะเวลา 5  ปี (2.4-1-1) และมีแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ี(พ.ศ.2551-2555) (2.4-1-2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมของวิทยาเขต  

  ในปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 2 

กิจกรรม คือ   1) การจัดการความรู้เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  2) การ
เสวนา เรื่อง เทคนิคการบูรณาการบริการวิชาการ งานวิจัย ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน (2.4-1-3) 

- โครงการอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพส าหรับอาจารย์และบุคลากรบรรจุใหม่ (2.4-1-4) 

ในส่วนของการพัฒนาคณาจารย์ทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล วิทยาเขตสนับสนุนให้
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น 

- โครงการปฐมนิเทศและอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 4  
- โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน   
- โครงการอบรม เรื่ องการพัฒนาบุคลิกภาพเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- โครงการสัมมนาอาจารย์ประจ าปี 2555  เรื่อง สหวิทยาการ : ทางเลือกอุดมศึกษาไทยเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

  ในส่วนของวิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ ดังนี้  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าข้อมูลในระบบ มคอ. มก. (KU-TQF) มคอ.7  

ออนไลน์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  (2.4-1-5) 
- โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

มก.กพส. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 (2.4-1-6) 
ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบาย ให้บุคลากรสายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาตนเอง โดยที่หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลการ
วางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของตน และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เช่น คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  (2.4-1-7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (2.4-1-8) เป็นต้น เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร นอกจากนี้แต่ละหน่วยงานยังมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร
เป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน อันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและความสุขของผู้ปฏิบัติงาน  
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เพ่ือให้การบริหารงานเกี่ยวกับพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย วิทยาเขตจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด เพื่อก ากับดูแล ได้แก่  
1) คณะอนุกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ความก้าวหน้าต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ ตามค าสั่ง มก.กพส. 
ที่ 180/2554 (2.4-1-9) เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาเขตก าแพงแสน ให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 2) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการตาม
ค าสั่งที่ 279/2555 (2.4-1-10) เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้มีศักยภาพ และมีสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 (2.4-2-1) ที่วิทยาเขตได้ก าหนดไว้ และมี
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

 2.1 มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบราชการที่
เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่ขออัตราก าลังจะมีการวิเคราะห์งาน ภาระงาน ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เมื่อได้รับการ
จัดสรรอัตราแล้ว หน่วยงานจะขออนุมัติใช้อัตราและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถ
เฉพาะเพ่ิมเติมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานก าหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกาศรับ
สมัคร กระบวนการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และรับรายงานตัว โดยทุกกระบวนการได้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน (2.4-2-2)  

2.2 มีการวิเคราะห์งาน JA (Job Analysis) (2.4-2-3)  โดยมีค าอธิบายลักษณะงานในแต่ละต าแหน่ง 
(Job description) (2.4-2-4) มีการระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job specification) รวมทั้งความสามารถ  ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เป็นประจ าทุกปี   ส าหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ  จะ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง (2.4-2-5)  

2.4 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนของหน่วยงานเองอีกด้วย เช่น 
โครงการฝึกอบรมการเงินและพัสดุ (2.4-2-6) โครงการฝึกอบรมการวิจัย R2R (2.4-2-7) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะและพัฒนาคุณภาพงานบริการให้แก่บุคลากร (2.4-2-8) โครงการอบรมการการใช้ระบบสารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ “การสร้างแบบประเมินคุณภาพอัตโนมัติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” (2.4-2-9) เป็นต้น 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ตระหนักถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมที่จะ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร โดยจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว สวนหย่อม สวน
สุขภาพ  มีสวัสดิการในการดูแลสุขภาพบุคลากรทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(2.4-3-1) การจัดโครงการออกก าลังกายในน้ าเพ่ือสุขภาพ (2.4-3-2) การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขต
ก าแพงแสน (2.4-3-3) มีการสร้างขวัญและก าลังใจโดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุน
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และช่วยวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (2.4-3-4)  บางหน่วยงานมีการสนับสนุน
เงินรางวัลแก่บุคลากรที่สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ (2.4-3-5) และมีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล 
(2.4-3-6) โดยการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของวิทยาเขต และหน่วยงาน  

-  มีกองทุนสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือบุคลากรที่มีปัญหาเดือดร้อนทางด้านการเงิน โดยมีคณะอนุกรรมการ
กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พิจารณา (2.4-3-7) 

 - สนับสนุนทุนศึกษาต่อ (2.4-3-8) และสนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานประชุมวิชาการ
ส าหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (2.4-3-9) ทุนพัฒนาบุคลากร (2.4-3-10) 

- จัดสถานที่ ส าหรับให้บุคลากรได้พักผ่อนจากการปฏิบัติงาน เช่น ห้องสุนทรียสนทนา ส าหรับนั่งสมาธิ 
หรือร้องคาราโอเกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (2.4-3-11) 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วม
ประชุม/อบรมตามแผนของวิทยาเขตและของหน่วยงาน  มีระบบและกลไกการติดตามโดยอิงกับระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนารายงานผลการไปราชการในการเข้าร่วมประชุม  ฝึกอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน (2.4-4-1) เพ่ือเป็นการติดตามหลังจากการไปฝึกอบรม  สัมมนา และเพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ภายหลังจากที่ได้ไปรับการพัฒนาตนเองในหัวข้อต่างๆ 
โดยให้เสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ  

 บางหน่วยงานมีการติดตามให้บุคลากรน าความรู้ และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยการจัดกิจกรรมและเครือข่ายการเรียนรู้ อาทิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมโครงการ
ฝึกอบรมการเงินและพัสดุ โดยเรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จากที่บุคลากรไปเข้ารับการอบรม มาถ่ายทอด
เป็นโครงการต่อเนื่องให้บุคลากรในสังกัดคณะฯ ได้รับความรู้และทักษะดังกล่าว   และ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิจัย R2R ด าเนินการโครงการวิจัยสถาบันแบบ R2R ตามที่เสนอหัวข้อ
เรื่อง จนสามารถน าเสนอผลงานวิจั ยในการประชุมวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ (2.4-4-2) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีการเล่าสู่กันฟังในโครงการ
สัมมาทิฐิ (2.4-4-3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีระบบการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอาจารย์ (2.4-
4-4) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบการติดตามบุคลากรในการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (2.4-4-5) 

 

 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
  ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการเผยแพร่จรรยาบรรณอาจารย์  โดยติดประกาศตามอาคาร  และเว็บไซต์ 
www.sps.kps.ku.ac.th และ http://www.edu.kps.ku.ac.th/conduct.html  (2.4-5-1) และมีการจัดโครงการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณแก่บุคลากรเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  (2.4-5-2) มีการดูแล ควบคุม ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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พ.ศ.2553 หมวดที่ 3 ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการและกลไกในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (2.4-5-3) รวมทั้ง
ยังมีการรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ แต่ละคณะต่อมหาวิทยาลัย (2.4-5-4) 
 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และหน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนงานการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 โดยมี
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด  115   ตัว  ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการทั้งหมด 96 ตัว คิดเป็นร้อยละ 83.47  และมีตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ
แล้วบรรลุเป้าหมาย จ านวน  51  ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.13 นอกจากนี้ยังมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนงาน และโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป      (2.4-
6-1)  

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน   

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการน าผลการประเมินแผนการพัฒนาบุคลากร
และผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ไปจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุง (สปค. 01)  (2.4-7-1) โดยน าข้อมูล
สรุปผลการประเมินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ข้อ 3.6 (2.4-7-2)  โดยมีมติให้ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพด าเนินการถ่ายทอดสู่คณะ 
หน่วยงานเพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  5.00  5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

2.4 7 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 4.00 3.00 7 ไม่บรรลุ 7 ข้อ 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ คือ 
- ข้อ 1 ไม่มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- ข้อ 2 ไม่มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
-  ข้อ 6 ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมกา
รประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้
นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา
ไม่สูงกว่า8 FTES ต่อเครื่อง 

2.5-1-1 ข้อมูลกองแผนงาน 
http://www.planning.ku.ac.th/planning/ind
ex.php?option=com_content&task=view&i
d=129&Itemid=177 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อื่ น ๆ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการ
ใ ช้ ง านแก่ นิ สิ ตทุ กปี ก ารศึ กษา
(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

2.5.2-1 การบริการห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
(ข้อมูลจากส านักหอสมดุที่ 
http://www.lib.ku.ac.th/) 

  2.5-2-2 สถานท่ีจริง ห้องสมุด และห้องสารสนเทศ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

  2.5-2-3 รูปภาพห้องสมดุประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน  

   2.5-2-4 ระบบ E-Learning ของสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

   2.5-2-5 โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมตอ่
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์
การศึกษาและจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

 

2.5-3-1 ดูสถานท่ีจริง (อาคารศูนย์เรียนรวม) 
  2.5-3-2 ภาพห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการตา่งๆ ภายในคณะฯ 

อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์เครือข่าย
ไรส้ายภายในคณะฯ ท่ีให้บริการ  
 
 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นอื่นๆอย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์การบริการอนามัย และ
การรักษาพยาบาลการจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

 

2.5-4-1 http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/ 
  2.5-4-2 ดูสถานท่ีจริง 
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กรรมกา
รประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 
  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา

ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
ประปาไฟฟ้าระบบก าจัดของเสยี
การจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆโดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

2.5-5-1 ภาพระบบรักษาความปลอดภยั 
ดูสถานท่ีจริง 

2.5-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Green Campus 
ค าสั่งที่ 151/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 

2.5-5-3 ภาพกิจกรรมโครงการประหยดัพลงังาน  การน า
เศษวัชพืชมาใช้ประโยชน์  การบ าบัดน้ าเสยี 
 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในข้อ2-5ทุกข้อไม่ต่ ากว่า
3.51จากคะแนนเต็ม 5 

     (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

2.5-6-1 ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร”์  
(https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2) 

  7.  มีการน าผลการประเมินคณุภาพใน
ข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดา้นกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รบับริการ 

2.5-7-1 การด าเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรวม 3  
2.5-7-2 รูปถ่ายการปรับปรุงเก้าอี้อาคารศนูย์เรียนรวม 
2.5-7-3 บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อตู้ยอดเหรียญกระดาษ

ช าระ  (เอกสาร) 
  2.5-7-4 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างท ารั้ว 
  2.5-7-5 บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อโตะ๊เกา้อี้โรงอาหาร 
   2.5-7-6 โครงการอาหารปลอดภัย  
   2.5-7-7 อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7-3-4-2 โครงการขยาย

และปรับปรุงเครือข่ายแบบไร้สาย ประจ าปี 2556 
(เอกสาร) 

   2.5-7-8 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนก าหนดเวลาการท างานของ
บุคลากร สถานพยาบาล มก. (เอกสาร)    

   
 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 

 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และคณะต่างๆ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่

นิสิตจ านวน 1,451 เครื่อง และมีจ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการ
ใช้ Wi-Fi กับส านักบริการคอมพิวเตอร์ จ านวน 26,564 เครื่อง รวมเป็น 28,015 เครื่อง ในปีการศึกษา 2555 
วิทยาเขตก าแพงแสนมี FTES เท่ากับ 9,613.94  คิดเป็น 0.34 FTES ต่อเครื่อง ตารางที่ 10 ข้อมูลแสดงการ
บริการอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2555 ในรายงานการประเมินตนเอง     บทที่ 1 
หน้า 60  (2.5-1-1) 
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 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีบริการห้องสมุด โดยส านักหอสมุด ก าแพงแสน ได้
จัดโครงการ/กิจกรรม ให้แก่นิสิต ดังนี้ 

- กิจกรรมแนะน าห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
     - กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ Sci Finder Web Version และScience Direct 

- กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ End Note X4 และ End Note on Web 
- กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ New Center : Online / Academic Search   

       Premier / Scopus 
     - กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Journal Citation Report และ End Note     
       X4 

- กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ Sci Finder on Web 
- กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ Springer Link 

และมีการให้บริการแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมีการฝึกอบรมการใช้งาน
แก่นิสิตทุกปีการศึกษา โดยส านักหอสมุด ก าแพงแสน (2.5-2-1) และห้องสมุดของคณะบางคณะ (2.5-2-2, 2.5-2-
3, 2.5-2-4, 2.5-2-5)   

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีบริการด้านกายภาพโดยเฉพาะห้องเรียนบรรยาย 
(ศูนย์เรียนรวม ดูสถานที่จริง) (2.5-3-1) ส่วนห้องปฏิบัติการและห้องบรรยายอีกส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของแต่
ละคณะวิชา โดยมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต โดยห้องเรียนติด
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 
LCD ทุกห้อง ห้องปฏิบัติการภายในภาควิชา/สาขาวิชา มีอุปกรณ์ทางปฏิบัติการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวน
ผู้เรียน  นอกจากนี้ยังมีบริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายให้บริการตามบริเวณอาคาร
ต่างๆ ภายในคณะฯ เพ่ือให้อาจารย์ นิสิตและบุคลากร สะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ (2.5-3-2) 

 

 4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีบริการสิ่งอ านวยการความสะดวกด้านต่าง ๆ  เช่น บริการ
ข้ อมู ลงานทะเบี ยนนิ สิ ตผ่ านระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์  การขอเอกสารทางการศึ กษาออนไลน์ 
http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/ (2.5-4-1)  ด้านการรักษาพยาบาลมีสถานพยาบาลของวิทยาเขต มีบริการร้านอาหาร
โดยมีโรงอาหารกลางของวิทยาเขต จ านวน 2 หลัง นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารตามคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับ
กิจกรรมกีฬาและการพักผ่อน มีศูนย์กีฬา ก าแพงแสน จัดบริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องออกก าลัง
กายที่ทันสมัยที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้บริการบุคลากร นิสิต และบุคคล
ทั่วไป (2.5-4-2) (ดูสถานที่จริง) 
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 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยใน
เรื่องประปาไฟฟ้าระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ตลอดจนพ้ืนที่โดยรอบ มีระบบประปา ไฟฟ้า มีบริการตู้น้ าเย็นพร้อมดื่มประจ าอาคาร  มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยดูแลพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานความปลอดภัยทุกจุดตรวจ  มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรั พย์ สิ น  มี การติ ดตั้ ง ระบบอุปกรณ์ ดั บ เพลิ งของอาคาร  (2 .5 -5 -1 ) อี กทั้ ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ได้มีนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต ให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Green Campus ค าสั่งที่ 151/2556  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2556 (2.5-5-2) และปีการศึกษา 2555 มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เช่น  โครงการประหยัด
พลังงาน  การน าเศษวัชพืชมาใช้ประโยชน์  การบ าบัดน้ าเสีย (2.5-5-3) เป็นต้น   
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า3.51จากคะแนน เต็ม 5 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 2-5 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ  3.90  จ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ (2.5-6-1) 

- การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการฝึกอบรมการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
- การบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการเรียนและการพัฒนานิสิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
- การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
- ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 

 7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 ปีการศึกษา 
2555 มาปรับปรุงการให้บริการ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านห้องเรียน  
   - สร้างศูนย์เรียนรวม 3 -5 เพ่ิม  (2.5-7-1) 
   - ปรับปรุงเก้าอ้ีนั่งในห้องเรียน ที่ศูนย์เรียนรวม  (2.5-7-2) 
   -  เพ่ิมตู้หยอดเหรียญให้บริการกระดาษช าระ และผ้าอนามัย ในห้องน้ า (2.5-7-3) 

       2. ด้านอาหาร  
                - มีการท ารั้วล้อมรอบโรงอาหารนนทรีฟู๊ดเซ็นเตอร์ เพ่ือป้องกันสุนัขและแมว (2.5-7-4) 
       - เพ่ิมโต๊ะเก้าอ้ีนั่งรับประทานอาหาร ที่โรงอาหารนนทรีฟู๊ด เซ็นเตอร์ (2.5-7-5) 
       - เพ่ิมความสะอาดและถูกสุขลักษณะ โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาล
ก าแพงแสน มาตรวจตามมาตรฐาน clean food good test จากเดิมปีละ 2 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง (2.5-7-6) 

    3. ด้านคอมพิวเตอร์และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
และเพ่ิมจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  (2.5-7-7) (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7-3-4-2) 

     4. ด้านการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ปรับปรุงโดยเพ่ิมการให้บริการในเวลาพักเที่ยงและ
ขยายเวลาการให้บริการถึงเวลา 20.00 น. (2.5-7-8) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 
 
 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมกา
รประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1.  มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญทุก
หลักสตูร 

2.6-1-1 ตัวอย่างประมวลการสอน (Course syllabus) 
  2.6-1-2 ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรแตล่ะคณะ 
  2.6-1-3 โครงการศึกษาดูงานของนิสิต 
  
  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมี

รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

2.6-2-1 สรุปรายวิชาเปิดสอน ปีการศึกษา 2555  
มคอ.3 , มคอ.5  

2.6-2-2 แบบ มคอ. 3 

  3.  ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรยีน
หรือจากการท าวิจยั 

2.6-3-1 โครงการศึกษาดูงานของนิสิตในหลักสูตรต่างๆ  
  2.6.3-2 มคอ.3  รายวิชา 02181361  
  2.6-3-3 แฟ้มเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอก 

มคอ.3 รายวิชา 02190593 และงานวิจัยในช้ัน
เรียนของนิสิต  

  2.6-3-4 มคอ.3  รายวิชา 02190592  
   2.6-3-5 มคอ.3  รายวิชา 02190692  
  4.  มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทาง

วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน
ทุกหลักสูตร 

2.6-4-1 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ /ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  2.6-4-2 โครงการดูงานนอกสถานท่ี  
  2.6-4-3 เอกสารฝึกงานของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

  

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
การวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

2.6-5-1 โครงการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การศึกษา
เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนิสิต วิชา
สัมมนา (02033497) 

  2.6-5-2 รายงานวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง เทคนิคการสอนการ
เรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (02212451) 
 

file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-1-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-1-2.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-1-3.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-2-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-2-2.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-3-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-3-2.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-3-3.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-3-4.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-3-5.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-4-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-4-2.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-4-3.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-5-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.6/2.6-5-2.pdf


             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    56  

กรรมกา
รประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  2.6-5-3 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการเรยีนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
ใช้สวนเป็นฐาน”  

  2.6-5-4 โครงการวิจัยในช้ันเรียน  เรื่อง 
เรื่อง “ผลการใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา” 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนที่มีต่อคณุภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.6-6-1 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนสิิต 
https://eassess.ku.ac.th/report/select_rpt.
php) 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ้ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

2.6-7-1 รายงานผลการด าเนินงานแนวปฏบิัติเกี่ยวกับผล
การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนิสติ ปี
การศึกษา  2555 

  2.6-7-2 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ปีการศึกษา 2555 

   
  
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการก าหนดให้ทุกรายวิชา จัดท าประมวลการสอน 

(Course Syllabus) โดยระบุข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในหัวข้อที่ 6 วิธีการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอีกด้วย (2.6-1-1) 

นอกจากนี้ในหลักสูตรของทุกคณะมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการก าหนด
วิชาปัญหาพิเศษ สัมมนา ฝึกงาน และวิทยานิพนธ์  นอกจากนี้บางหลักสูตร ยังมีการจัดแผนการเรียนรายวิชาสห
กิจศึกษาไว้ในหลักสูตรด้วย (2.6-1-2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจและมีความพร้อม ไปปฏิบัติงานจริงกับ
ผู้ประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และมีการน านิสิตไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิต
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจลักษณะงานในสาขาวิชาของตน (2.6-1-3) 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ก าหนดให้ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาซึ่งแต่เดิมจัดท าเป็นประมวลการสอน (Course Syllabus) ระบุถึงวัตถุประสงค์และความ
มุ่งหมายของรายวิชา เนื้อหารายวิชา วิธีการสอน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการ
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ประเมินผลการศึกษา การปรับปรุงการสอนตามที่ผู้เรียนได้ท าการประเมินผู้สอน และแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนควร
ค้นคว้าเพ่ิมเติม เป็นต้น โดยมีการแจกประมวลการสอนนี้ให้แก่ผู้เรียนทุกคนในคาบแรกของการเรียน ต่อมาเมื่อมี
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) เพ่ิมข้ึน  

 ในปีการศึกษา 2555 มีการจัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวิชา แต่ในระบบ มคอ.ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
มีข้อมูลไม่ครบทุกรายวิชา (2.6-2-1) เนื่องจากบางรายวิชาไม่ได้เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ จึงได้ด าเนินการจัดท า
ในแบบฟอร์ม (2.6-2-2) 

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  ทุกหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมีรายวิชาปฏิบัติการ  สัมมนา 
ปัญหาพิเศษ มีการศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรในระดับปริญญาตรีบางหลักสูตร ก าหนดให้มีวิชาฝึกงาน บาง
หลักสูตร ก าหนดเป็นกิจกรรมเสริมสนับสนุนให้นิสิตไปฝึกงาน ทุกหลักสูตรมีการจัดแผนการเรียนเพ่ือเอ้ือให้นิสิตที่
สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา สามารถเข้าร่วมโดยจบการศึกษาภายใน 4 ปี เช่นเดียวกับนิสิตทั่วไป และมี
การศึกษาดูงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ก าหนดให้มีวิชาสัมมนา วิชาเลือกเฉพาะทาง วิชา
ปัญหาพิเศษ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนมีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่อีกด้วย (2.6-3-1, 2.6-3-2, 2.6-3-3, 2.6-3-4, 2.6-3-5) 

 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  โดยเชิญ 
เป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ  กรรมการพัฒนาหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (2.6-4-1) นอกจากนี้ยังน านิสิตศึกษาดูงาน (2.6-4-2) การส่งนิสิตไปฝึกงาน ในหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน (2.6-4-3) 

 

 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน    

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยคณะต่าง ๆ มีโครงการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน เช่น  

คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จากการท าวิจัยในชั้นเรียน เช่น 
โครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต วิชาสัมมนา (02033497) 
(2.6-5-1) 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงงานวิศวกรรมของแต่ละภาควิชาซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ไปสู่ผู้เรียน เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เทคนิคการสอนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (02212451)  (2.6-5-2) 
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  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนรู้วิชา 02198496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรู้ ได้
น าผลงานวิจัยจากโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
โดยใช้สวนเป็นฐาน” มาบรรยายในหัวข้อสวนเกษตรในโรงเรียน (2.6-5-3) 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง 
เรื่อง “ผลการใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา” เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและ
การวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์  (2.6-5-4) 

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  

  ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินการสอน  มี
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน เท่ากับ 4.48   (ภาคต้น 4.46 ภาคปลาย เท่ากับ 4.49) (2.6-6-1) 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต จาก
ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ซึ่ง
ก าหนดให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชา ได้รับสิทธิเข้าดูผลการประเมินอาจารย์โดยนิสิตของ
อาจารย์ทุกคนในความดูแล และน าผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดแผนงานการพัฒนาปรับปรุงใน
ภาพรวม  และรายงานผลการด าเนินงานแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตต่อ
มหาวิทยาลัย  (2.6-7-1) 

  ในระดับรายวิชา หลังจากที่ได้รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้ว คณะผู้สอน โดยมีผู้จัดการวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักที่จะต้อง
น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป ซึ่งจะแสดงไว้ใน มคอ.5 ของภาคการศึกษานั้น 
และมคอ.3 ของภาคการศึกษาถัดไป (2.6-7-2)  
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  5.00  5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  5.00  5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 
หมายเหตุ :  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
ก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2.7-1-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555  
(ข้อมลูกองแผนงาน) 

  
  
  
  

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน  การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

2.7-2-1 การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต (รายวิชาที่มีการเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน) 

  2.7-2-2 การวิจัยสถาบันเพื่อหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ หรือ
หลักสูตรที่ปรับปรุง 

    

  3.  มีการส่งเสรมิสนับสนุนทรัพยากร
ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณทีเ่อื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

2.7-3-1 เอกสารแสดงการส่งเสริมสนับสนนุทรัพยากรด้าน
บุคลากร  

  2.7-3-2 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 
  2.7-3-3 อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7-3-4-2 โครงการขยายและ

ปรับปรุงเครือข่ายแบบไร้สาย ประจ าปี 2556 
  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสรมิให้

นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2.7-4-1 ประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน ในงานเกษตร
ก าแพงแสน  

  2.7-4-2 เอกสารแสดงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ของคณะต่าง ๆ 

2.7-4-3 ประกาศ/หลักเกณฑ์ ให้งบประมาณสนับสนุนนิสติ
ระดับปริญญาตรี ร่วมเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

2.7-4-4 ประกาศทุนบณัฑิต http://www.grad.ku.ac.th 
  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม

จริยธรรมให้แก่นิสติระดับปริญญา
2.7-5-1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเข้า

ร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรของนิสติ ตามข้อบังคับว่า
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

ตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจดัโดยคณะ ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2548 

  2.7-5-2 โครงการพบผู้ปกครองและก้าวแรกสู่บัณฑติใหม่ ปี
การศึกษา 2555 

  2.7-5-3 โครงการปฐมนิเทศ 
   2.7-5-4 โครงการปัจฉมินิเทศ 
   2.7-5-5 โครงการไหว้ครู  
   2.7-5-6 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท  
   2.7-5-7 โครงการปันรักด้วยใจ สร้างสายใยในโยธา  
   2.7-5-8 โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
   2.7-5-9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
   2.7-5-10 โครงการเกษตรบูชาครู  
   2.7-5-11 โครงการคุณธรรมน าชีวิต ของหลักสูตร วทม. และ 

ปรด. (ชีวผลิตภัณฑ์) 
มก.ไม่ประเมิน 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

ประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม่ ค1) (มก. ไม่มี
การประเมิน) 

  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ประเมิน 

 
 
 
 
 
 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการ
จัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์
และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ(เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

2.7-7-1 จดหมายข่าวบณัฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

  2.7-7-2 อ้างอิงหลักฐาน 2.7-4-4 
  2.7-7-3 Course Syllabus และมคอ. 3 ของรายวิชาระเบียบ

วิธีวิจัยทุกคณะ  (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 
   2.7-7-4 แบบเก็บข้อมูลดบิ ตัวบ่งช้ี 2.7 

2.7-7-5 ผลงานบณัฑิตศึกษาท่ีมีการตีพมิพ์เผยแพร่บทความ
จากวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับนานาชาติ    
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ผลการด าเนินงาน 
 

 ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานครบ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยกองแผนงานได้มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี โดยส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี  ผลการส ารวจในปีการศึกษา 2555 พบว่าวิทยาเขตก าแพงแสนมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ 4.02 ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีฯ ในรายงานการ
ประเมินตนเอง บทที่ 1 หน้า 58 (2.7-1-1) 

  หลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร จะมีการส ารวจ คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ตามข้อก าหนด
ชองการปรับปรุงหลักสูตร  

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตรจัดท าวิจัยสถาบันใน 4 
ประเด็นคือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า
นักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประกอบการเสนอ
ขออนุมัติหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจะระบุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ซึ่งหลักสูตรจะน าผลที่ได้ในด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์/ต้องการมาประกอบการพัฒนา 
หรือปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร กรณีที่หลักสูตรยังไม่ถึงรอบปรับปรุง จะน าข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนากิจกรรมการการเรียนการสอน และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ (2.7-2-1, 2.7-2-2)  

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และคณะต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากร 
(2.7-3-1) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนา
นิสิตและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องเรียน  โครงการขยายและปรับปรุงเครือข่ายแบบไร้สาย ประจ าปี 2556 (2.7-3-2, 2.7-3-3) 
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพง มีการจัดประชุมทางวิชาการเป็นประจ าทุกปี ในช่วงเดือน
ธันวาคม โดยประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม (2.7-4-1) โดยน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ (2.7-4-2) และบางคณะมีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
พัฒนานิสิตให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ (2.7-4-3) อีกทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก าหนดเป็นเงื่อนไขและแนวปฏิบัติให้นิสิตน าผลงานวิทยานิพนธ์
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม และบัณฑิตวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุน
การน าเสนอผลงานในต่างประเทศ (2.7-4-4)   

5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
  มหาวิทยาลัยมีการก าหนดเงื่อนไขให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      (ฉบับ
ที่ 2) พุทธศักราช 2548 (2.7-5-1)  และมีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุก
คน ได้แก่ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2555 (2.7-5-2) เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยสอดแทรกหลักคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรมทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการ
บรรยาย การอภิปราย และกิจกรรมฝึกปฏิบัติในโครงการดังกล่าว  

คณะต่าง ๆ มีการจัดโครงการที่จัดให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ได้แก่ โครงการ
ปฐมนิเทศ (2.7-5-3) ปัจฉิมนิเทศ (2.7-5-4)  ไหว้ครู  (2.7-5-5) โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (2.7-5-6) โครงการปันรัก
ด้วยใจสร้างสายใยในโยธา (2.7-5-7) โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (2.7-5-8) โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม (2.7-5-9)  และส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ โครงการเกษตรบูชาครู (2.7-5-10)   โครงการคุณธรรมน าชีวิต 
ของหลักสูตร วทม. และ ปรด. (ชีวผลิตภัณฑ์)  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (2.7-5-11)  
   6.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมี

การ 
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1) (มก. ไม่มีการประเมิน) 
 7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดโครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา  รวมทั้งมีการจ้างที่ปรึกษาจาก
ต่างประเทศ และให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ  (2.7-7-1) , (2.7-7-2) 

  นอกจากนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรยังมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งให้ความรู้และฝึก
ทักษะเกี่ยวกับการจัดท าบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ และมีกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งผู้สอนมอบหมายให้
นิสิตอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร มีการวิพากษ์บทความ และสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัย  อีกด้วย 
(2.7-7-3, 2.7-7-5) 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดท า
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 14 เรื่อง โดยเป็นนิสิต
ระดับปริญญาโท จ านวน 6 เรื่อง นิสิตปริญญาเอก จ านวน 8 เรื่อง  

file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-4-2.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-4-3.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-4-4.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-5-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-5-9.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-5-11.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-7-1.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-7-2.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-7-3.pdf
file:///C:/Users/KPSZONE/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.613/2.7/2.7-7-5.pdf


             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    64  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
 
   
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

   
 

 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคณุธรรม
จริยธรรมส าหรับนสิิต ที่ต้องการ
ส่งเสริมไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 

2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เรื่อง
คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคณุธรรม  จริยธรรมที่
พึงประสงค์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสติที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย ์นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

2.8-2-1 เว็บไซต์ กองกิจการนสิิต (ก าแพงแสน)
(http://sasd.psd.kps.ku.ac.th) 

  2.8-2-2 คู่มือนิสิต 
    

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

2.8-3-1 โครงการรณรงค์วินัยนิสติ 
  2.8-3-2   โครงการ zero death  2555 
  2.8-3-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยความประพฤติ
และวินัยนิสิต ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2553 

   2.8-3-4 ประกาศ มก.กพส. เรื่องระเบียบวา่ด้วยความ
ประพฤติและวินัยนสิิต และระดับโทษทางวินัย
กรณีนสิิตส่อทุจริตหรือท าการทุจรติในการสอบ 
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2553 

   2.8-3-5 ประกาศ มก. เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร  

   2.8-3-6 โครงการจดัการความรู้จากพ่ีสู่น้อง 
   2.8-3-7 โครงการจติอาสาสู่ผู้พิการ 
   2.8-3-8 โครงการพัฒนาหอพักนิสติ 
   2.8-3-9 โครงการพีส่อนน้องในหอพัก ปี 2555 ครั้งท่ี 2 
  4. มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม
ของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลเุป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของตัวบ่งช้ี 

 

2.8-3-1 โครงการรณรงค์วินัยนิสติ 
  2.8-3-2   โครงการ zero death 2555 
  2.8-3-6 โครงการจดัการความรู้จากพ่ีสู่น้อง 

2.8-3-7 โครงการจติอาสาสู่ผู้พิการ 
  2.8-3-8 โครงการพัฒนาหอพักนิสติ 
  2.8-3-9 โครงการพีส่อนน้องในหอพัก ปี 2555 ครั้งท่ี 2 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนสิิต
ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคณุด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

2.8-5-1 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม  เรื่องผลการ
ประกวดวีดโีอคลิปการกลา่วสุนทรพจน์ หัวข้อ  
พระราชกรณียกิจ  ดั่งน้ าทิพย์ชโลมใจไทยท่ัวหล้า
ระดับอุดมศึกษา รางวัลชมเชย  นางสาวชนิกา  
ประยรูวงศ์  

   2.8-5-2 นายสิริวัชร บุญวิชัย นิสิตช้ันปีท่ี 4 ภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน ได้รับคัดเลอืกให้ได้รับ
เกียรติบตัรเชิดชูเกียรตินิสติที่มีคณุธรรมและ
จริยธรรมดเีด่น 

   2.8-5-3 นายคุณัช ภูรสิิริกลุ นิสติคณะเกษตร ก าแพงแสน 
ได้รับรางวัลผู้มีคณุธรรม จรยิธรรม ดีเด่น ภายใต้
โครงการค่ายผู้น า 4 จอบ อาสาพฒันา ครั้งท่ี 11 
“เกษตรแดนธรรม เกษตรผู้น าสร้างค่าย” ณ วันท่ี 
17 พฤษภาคม 2556 

  
ผลการด าเนินงาน  
 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยระบุพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการส่งเสริมไว้ คือ “นิสิตมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ
แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัยในตนเองการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต 
การหลีกหนีอบายมุข และการมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสังคม” (2.8-1-1)  

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 
1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังคณะ  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนิสิตผ่านเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) (http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/) (2.8-2-1) เว็บไซต์ของคณะ 
และคู่มือนิสิต (2.8-2-2) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) มีการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

3.1 ด้านการส่งเสริมการมีวินัย 
- โครงการรณรงค์วินัยนิสิต (รณรงค์การแต่งกาย)  โปสเตอร์รณรงค์การแต่งกายของนิสิต   

http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/
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(2.8-3-1) 
- โครงการ zero death 2555 มีการกวดขันผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และมีการติดป้าย 

รายงานสถิติในเรื่องของอุบัติเหตุ รณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ (2.8-3-2) 
3.2 ด้านการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของตน แม้จะไม่มีสภาวิชาชีพรับรอง คณาจารย์ในแต่ละสาขาต่าง ๆ ก็ถ่ายทอดจรรยาบรรณวิชาชีพ ของตนให้
นิสิตได้รับรู้ตลอดเวลาการเรียนการสอนผ่านทางรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาพิ เศษ วิทยานิพนธ์ และ
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นต้น 

3.3 ด้านการหลีกหนีอบายมุข 
 ก าหนดให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นพื้นที่ปลอด 

แอลกอฮอล์ทุก ชนิด โดยห้ามจ าหน่วยเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยฯ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 27 , 31 , 39 , 42) นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้
นิสิตทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและ
วินัยนิสิต ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 (ข้อที่เกี่ยวข้องกับการหลีกหนีอบายมุข ได้แก่ ข้อ 2.18 การเล่นการพนัน
ในมหาวิทยาลัย ข้อ 2.19 การดื่มสุราและของมึนเมาในมหาวิทยาลัย และ ข้อ 2.1.17 การเสพสิ่งเสพติดหรือมีสิ่ง
เสพติดไว้ในครอบครอง เป็นต้น (2.8-3-3) 

3.4 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ให้ความส าคัญในด้านความซื่อสัตย์ทาง 

วิชาการในประเด็นทุจริตสอบ โดยก าหนดบทลงโทษนิสิตที่ทุจริตการสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือท าการทุจริตในการสอบ (2.8-3-4) มีมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบของ
นิสิต โดยอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบจะประกาศบทลงโทษทุกครั้งก่อนสอบ  

3.5 ด้านการมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและสังคม 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและสังคมมา โดยตลอด 

ได้ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งจัดโดย กองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) 
คณะวิชา องค์กรกิจกรรมนิสิต หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง (2.8-3-
5)  ในปีการศึกษา 2555 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้นิสิตมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและสังคมดังนี้ 

- โครงการจัดการความรู้จากพ่ีสู่น้อง (แนะแนวการปรับตัวส าหรับนิสิตใหม่) (2.8-3-6)   
- โครงการจิตอาสาสู่ผู้พิการ (2.8-3-7)   
- โครงการพัฒนาหอพักนิสิต (2.8-3-8)   
- โครงการพี่สอนน้องในหอพัก ปี 2555 ครั้งที่ 2  (2.8-3-9)   

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีจ านวนโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต
ทั้งหมด จ านวน  6  โครงการ  ซึ่งมีก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย  และมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 
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5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
  ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีนิสิตที่ได้รับการยกย่อง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
- นางสาวชนิกา ประยูรวงศ์ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ. เคมี 

เป็นเยาวชนดีเด่นด้านศาสนา และจริยธรรม ล าดับที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับรางวัลจากส านักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ (2.8-5-1) 

- นายสิริวัชร บุญวิชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น โดยได้รับรางวัลจากสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 สมัยที่ 35 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  (2.8-5-2) 

- นายคุณัช ภูริสิริกุล นิสิตคณะเกษตร ก าแพงแสน ได้รับรางวัลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ภายใต้
โครงการค่ายผู้น า 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 “เกษตรแดนธรรม เกษตรผู้น าสร้างค่าย” ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 
2556  (2.8-5-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
2.8  4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 .00 5 .00 5 .00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4 .00 5 .00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไมผ่่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 
             ข้อ 4 ไม่มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่ก าหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 75 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555  พบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรี ได้งานท า 
88.99% รายละเอียดดังตาราง (ข้อมูลจากบทที่ 1 ตารางที่ 7 หน้า 54) 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 

1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 1,307 1,686 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 1,377 1,712 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 990 1,269 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 127 156 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 20 34 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 4 5 
7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 113 157 
8 จ านวนบัณฑิตไมป่ระสงค์จะท างาน  65 
9 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่นับ

รวมผู้ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ลาอุปสมบท และไม่ประสงค์
จะท างาน) 

1,160 1,426 

10 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 89.66% 88.99% 
 

10 คะแนนที่ได ้ 5
100
89.66

  

= 4.48 

5
100
88.99

  

= 4.45 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1  
 

1,040 
89.66% 

1,269 
88.99 3.68 4.48 4.45 75% บรรลุ 75% 

239 1,160 1,426 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1  
 

1,040 
89.66% 

1,269 
88.99 3.68 4.48 4.45 75% บรรลุ 75% 

239 1,160 1,426 

 

รายการหลักฐาน 

 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 สรุปผลการส ารวจจ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ประจ า ปีการศึกษา 2555 ในรายงานการประเมินตนเอง บทที่ 1 หน้า 54 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 5.00  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน  ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดท าวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีพ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนายจ้าง
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. เพ่ือศึกษาลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้างต้องการรับเข้าท างานในองค์กร   โดยศึกษา
ในประเด็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 จากข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีค่าเฉลี่ยการประเมิน 4.02 จ าแนกเป็นค่าเฉลี่ยตามคณะดังตาราง  สรุปผล
การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าปีพ.ศ. 2555 (ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง บทที่ 1 ตารางที่ 8 หน้า 55) 
 

หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
วิทยาเขตก าแพงแสน 4.02 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 3.90 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 3.80 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4.07 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 4.21 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4.33 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.92 3.87 4.02 3.92 3.87 4.02 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.92 3.87 4.02 3.92 3.87 4.02 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประจ าปีพ.ศ. 2555 
 
แหล่งข้อมูล  :    กองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 25  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
รวม 130 คน มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งหมด 78 บทความ จ าแนกตามระดับ
คุณภาพได้ ดังนี้  

1) ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจ านวน 19 บทความ คิดเป็นค่าถ่วง
น้ าหนัก เท่ากับ 4.75 

 2) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จ านวน 37 
บทความ คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 18.50 
 3) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติจ านวน 21 บทความ คิดเป็นค่าถว่งน้ าหนัก เท่ากับ 15.75 
 4) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจ านวน 6 บทความ คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
1 

 รวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมดเท่ากับ 40 มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งหมด 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.77 คิดเป็น 6.15 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25   4 1 19 4.75 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50   44 22 37 18.5 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ
 

0.75   16 12 21 15.75 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.00   6 6 1 1.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125   0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25   0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50   0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75   0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00   0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่   70 41 78 40 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด 
 95 130 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 100
95
41
  

= 43.16 

100
130
40
  

= 30.77% 
13 คะแนนที่ได ้  5

25
43.16

 = 8.63 5
25
30.77

 = 6.15 

หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3 
1 

50 
41 

43.16 
40 

30.77 5.00 5.00 5.00 25% บรรลุ 25% 
2 95 130 

 



             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    75  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3 
1 

50 
41 

43.16 
40 

30.77 5.00 5.00 5.00 25% บรรลุ 25% 
2 95 130 

 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 รายละเอียดผลงานที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของระดับปริญญาโท ในปี พ.ศ. 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 50 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญา
เอก รวม 15 คน มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งหมด 23 บทความ จ าแนกตามระดับ
คุณภาพได้ ดังนี้ 

1) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวน 5 บทความ คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 1.25 

2) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. จ านวน 9 
บทความ คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 4.50 

3) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImagoJoural Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ สมศ. ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus จ านวน 5 บทความ    คิด
เป็นค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 3.75 

4) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImagoJoural Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
หรือ Scopus จ านวน 4 บทความ คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 4 

รวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมด เท่ากับ 13.50  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
90 คิดเป็น 9 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25   8 2 5 1.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50   1 0.50 9 4.50 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 
 

0.75   10 7.5 5 3.75 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง 

น้ าหนัก 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImagoJoural Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00   3 3 4 4.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125   0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25   0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50   0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75   0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00   0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่   22 13 23 13.5 

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด  12 15 
12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 10013

12
  

=108.33% 

100
15


50.13  

= 90.00% 

13 คะแนนท่ีได ้  5
50

108.33
 =10.83 5

50
90
 = 9.00 

หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
  

http://www.scimagojr.com/


             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    78  

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 
 

 
13 

108.33 
13.50 

90.00 5.00 5.00 5.00 50% บรรล ุ 50% 
 12 15 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 
 

 
13 

108.33 
13.50 

90.00 5.00 5.00 5.00 50% บรรล ุ 50% 
 12 15 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 รายละเอียดผลงานที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6.00 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 
ผลการด าเนินงาน  
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 

0   3 5.5 11.5 0.00 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1   0 0 
 

0 0.00 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3   1 3 1 3.00 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6   0 0 0 0.00 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2   147.5 295 162.5 325.00 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

3   26 78 21 63.00 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และด ารงต าแหน่ง รศ. 

5   24 120 24 120.00 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และด ารงต าแหน่ง ศ. 

8   1 8 0 0.00 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

5   127.5 637.5 144.5 723.00 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6   59 352 62 372.00 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8   45.5 364 48.5 388.00 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 
 
 
 

10   4 40 5 50.00 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

13 ผลรวม 76.50 290 441 1899.5 480 2043.5 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 3.79 4.31 4.26 
15 คะแนนที่ได้ 5

6
3.79

  =3.16 5
6
4.31

  =3.59 5
6

4.26
 = 3.55 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14   1899.5 4.31 2043.5 3.55  3.59 3.52 6.00 ไม่บรรล ุ 6.00 
 441 480 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14   1899.5 4.31 2043.5 3.55  3.59 3.52 6.00 ไม่บรรล ุ 6.00 
 441 480 

 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ( ตารางที่ 13 บทที่ 1 หน้า  62  ) 
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องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิต มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก และตัวบ่งชี้ มก. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก โดยภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ มก. จ านวน  3  ตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินในภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งช้ี สกอ.และ มก. จ านวน  3  ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนเฉลี่ย 
4.34  ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

 
 

เป้า 
หมาย 

ปี  
2555 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,  

ปีปฏทิิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

วข.ก าแพงแสน กรรมการ วข.
ก าแพง
แสน 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  

5.00 4.34 
 

3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ 6 6 4 5.00 3.00 ไม่
ผ่าน
1,5 

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี
 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

3.1-1-1 โครงการจดัการความรู้จากพ่ีสู่น้อง (แนะแนวปรับตัว
ส าหรับนสิิตใหม่)  

  3.1-1-2 โครงการก้าวแรกสู่บณัฑิตยุคใหม ่
  3.1-1-3 การตรวจสุขภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 
  3.1-1-4 ฐานข้อมูลนิสติ 
   3.1-1-5 แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
   3.1-1-6 การให้ค าปรึกษาผ่านงานแนะแนว 
   

3.1-1-7 
สรุปโครงการด าเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  
ปีการศึกษา 2555 

   3.1-1-8 การประเมินผลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต 
  2. มีการจัดบริการข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสติ 
3.1-2-1 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์   

- กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) 
   http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/ 
- กองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) 
   http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/ 
- คณะเกษตร ก าแพงแสน 
  www.agri.kps.ku.ac.th 
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์  
  www.edu.kps.ku.ac.th 
- คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
  www.flas.ku.ac.th 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
  www.eng.kps.ku.ac.th 
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  www.sps.kps.ku.ac.th 

   3.1-2-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ Facebook จอมอนิเตอร์แบบตัว
วิ่งของแต่ละคณะวิชา 

   3.1-2-3 ข่าวสารประชาสมัพันธ์ หน่วยหอพักนิสิต กองกิจการ
นิสิต (ก าแพงแสน) 

   3.1-2-4 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.kps.ku.ac.th/ 
 

http://www.kps.ku.ac.th/
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  3. มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต 

3.1-3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิม่พูนศักยภาพและ
ยกระดับความรูภ้าษีอากร ก่อนเขา้ระบบธุรกจิให้กับ
นิสิต” 

  3.1-3-2 โครงการเสรมิสร้างบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ผู้น านสิิต 

   3.1-3-3 โครงการส่งเสริมภาวการณ์มีงานท า   
(ถนนอาชีพครั้งที่ 9) 

   3.1-3-4 โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ 
   3.1-3-5 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด การอ่าน 

การเขียน 
  4. มีการจัดบริการข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า  

3.1-4-1 ฐานข้อมูลประวัติผูส้ าเร็จการศึกษา 
  3.1-4-2 ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ เว็บไซต์ของวิทยาเขต

ก าแพงแสน  
   3.1-4-3 ชุมนุมศิษย์เก่า 
   3.1-4-4 1) สรุปผลโครงการ/กิจกรรมของคณาจารย์และนิสติใน

สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา งานเกษตรก าแพงแสน ปี 2555 
2) สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง วิธีการ
และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21 
3) สรุปโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ครั้งท่ี 5 
4) สรุปโครงการส่งเสริมศักยภาพของนิสิตสาขา
ภาษาอังกฤษศึกษา 
5) แบบสรุปผลการด าเนินงาน “โครงการแข่งขัน 
Crossword ครั้งท่ี 2” 

   3.1-4-5 -แบบสรุประเมินหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการ   
-แบบสรุประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์บณัฑติ   
สาขาภาษาอังกฤษ   

3.1-4-6 โครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  5.  มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนา

ความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

3.1-5-1 โครงการแนวทางแห่งอาชีพดั่งประทีปส่องทางศิษย์เก่า   
  3.1-5-2 โครงการฝึกอบรมการดูแลและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 
   3.1-5-3 -กิจกรรมการอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์

เครื่องจักรจากการวัดการสั่นสะเทอืน โดยเครื่องมือ 
VIBXpertIII 
-กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรถแทกเตอร์อัจฉรยิะน า
ร่องด้วยดาวเทียม 

   3.1-5-4 วิธีการและเทคนิคการสอนคณติศาสตร์ในยคุศตวรรษ 
ที่ 21 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

   3.1-5-5 ระบบสังคมออนไลน์ (Facebook) 
  6.  มีผลการประเมินคณุภาพของ

การให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 
5 

3.1-6-1 ผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 
  3.1-6-2 ผลการประเมินคณุภาพภายในของการให้บริการ  

ข้อ 1-3 
  3.1-6-3 แบบรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนิสติ/สโมสร

นิสิต/หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2555 
  3.1-6-4 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการและ

การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมลูข่าวสาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

  3.1-6-5 สรุปผลการประเมินคณุภาพของการให้ค าปรึกษาและ
บริการดา้นข้อมูลข่าวสารของโครงการในข้อ 1-3 

  3.1-6-6 ผลการประเมิน website 
  3.1-6-7 แบบสอบถามความพึงพอใจการจดับริการข้อมลูข่าวสาร

ที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2555 ผล
การประเมินคณุภาพของการให้บริการ ข้อ 1-3 

   3.1-6-8 ผลการประเมินโครงการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความ
พร้อมสู่วิถีชีวิต, โครงการอบรมการบริหารจัดการ
โครงการ, โครงการเตรยีมความพร้อมสู่เส้นทางสาย
อาชีพ 

   3.1-6-9 แบบรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนิสติ/สโมสร
นิสิต/หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2555 

     
  7.  มีการน าผลการประเมิน

คุณภาพของการให้บริการมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการ
ของนิสิต 

3.1-7-1 วาระการประชุม ครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 24 กรกฎาคม 
2555 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งท่ี 11/2555 วันท่ี 24 ตุลาคม 2555 

  3.1-7-2 รายงานการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสติ 
  3.1-7-3 สรุปโครงการสัมมนานิสิตพบผู้บรหิารและอาจารย์ที่

ปรึกษา 
   3.1-7-4 การปรับปรุงลานจอดรถจักรยานและจักรยานยนต ์
   3.1-7-5 การสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ส าหรับเป็นลานกีฬา

อเนกประสงค์ พร้อมทั้งใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิ
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ผลการด าเนินงาน     
       ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 
  1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  โดยด าเนินการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตและแนะแนวการใช้ชีวิต โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการใช้ชีวิตและการปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ โดยรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องในโครงการจัดการความรู้จากพ่ีสู่น้อง (แนะ
แนวปรับตัวส าหรับนิสิตใหม่) (3.1-1-1) โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (3.1-1-2) แก่นิสิตเข้าใหม่เป็นประจ าทุก
ปี ในการจัดโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่ช่วยให้นิสิตมีการด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3.1-1-3) และยังมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบทางด้านข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลนิสิต (3.1 -1-4) คือ กอง
บริการการศึกษา (ก าแพงแสน) และมีกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) เป็นหน่วยงานกลางแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นิสิต (3.1-1-5) โดยมีการให้ค าปรึกษาผ่านหน่วยงานแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ (3.1-1-6) เช่น กองทุนกู้ยืม และ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต (3.1-1-7) และมีการประเมินผลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิต (3.1-1-8) 
  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
แก่นิสิต เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ข่าวสารการรับสมัครงาน ผ่านทางเว็บไซต์ (3.1-2-1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
Facebook และจอมอนิเตอร์แบบตัววิ่งตามสถานที่ต่างๆ ที่นิสิตไปใช้บริการ (3.1-2-2) และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
แกน่ิสิตที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย (3.1-2-3) และมีช่องทางการประเมินผลการให้บริการผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ (3.1-2-4) โดยน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ต่อไป 
  3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต โดยมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่เขต 7 
โดยเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่างๆ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมพูน
ศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากร ก่อนเข้าระบบธุรกิจให้กับนิสิต”(3.1-3-1) เพ่ือให้นิสิตได้น าความรู้ไปใช้ 
ก่อนจบการศึกษา โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้น านิสิต (3.1-3-2) โครงการ
ส่งเสริมภาวการณ์มีงานท า (ถนนอาชีพครั้งที่ 9) (3.1-3-3)  

คณะต่างๆ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ เช่น คณะเกษตร ก าแพงแสน โครงการ
อบรมการบริหารจัดการโครงการ (3.1-3-4) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด การอ่าน การเขียน 
(3.1-3-5)  
  4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดท าฐานข้อมูลประวัติผู้ส าเร็จการศึกษา (3.1-4-1) 
โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของคณะวิชา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ เว็บไซต์ของวิทยาเขตก าแพงแสน โดยจัดให้มี
พ้ืนที่ข่าวสารส าหรับศิษย์เก่า กระดานสนทนา และผ่านทางอินเตอร์เน็ต Facebook ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ข่าวสารวิชาการ ข่าวสารการรับสมัครงาน ประกาศต่างๆ (3.1-4-2) ของชุมนุมศิษย์เก่า 
(3.1-4-3) และยังมกีารจัดกิจกรรมต่างๆ ในการบริการข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า เช่น กิจกรรมคณาจารย์และนิสิต
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ในสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา งานเกษตรก าแพงแสน 2) การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 3) การ
ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา 4) โครงการแข่งขัน Crossword ครั้งที่ 2 (3.1-4-4) และเปิด
โอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ให้ศิษย์เก่าตอบแบบสอบถามโดยมี
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ (3.1 -4-
5)รวมถึงการเชิญศิษย์เก่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เช่น โครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ได้ท าหนังสือเชิญ นายกรีติ ดาราทอง เป็นอาจารย์พิเศษ (3.1-4-6) 
  5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า เช่น แนวทางแห่งอาชีพ ดั่งประทีปส่องทางศิษย์เก่า 
(3.1-5-1) โครงการสัมมนาและประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 9 (3.1 -5-2) โครงการ
ฝึกอบรมการดูแลและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (3.1-5-3) กิจกรรมการอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์
เครื่องจักรจากการวัดการสั่นสะเทือน โดยเครื่องมือ VIBXpertII และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรถแทรกเตอร์
อัจฉริยะน าร่องด้วยดาวเทียม (3.1-5-4) และทาง Group Facebook ของชุมนุมศิษย์เก่า (3.1-5.5) เพ่ือเปิด
ช่องทางให้ศิษย์เก่าแสดงข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุง พัฒนาความรู้ และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินการประเมินผลการให้บริการในข้อ 1-3         

มีคะแนนมมากกว่า 3.51 ดังนี้ 
 1) ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต          

มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.06 
 2) ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.46  

 3) ด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  
มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.11  
  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต  

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต ที่ที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิต  และผ่านการวิเคราะห์จากท่ีประชุมคณะต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงโครงการการให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของนิสิต เช่น การประชุม ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 และรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 24 ตุลาคม 2555 (3.1-7-1) นอกจากนี้ยังมีการรายงานการ
สัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (3.1-7-2) สรุปโครงการสัมมนานิสิตพบผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-
7-3) และน าผลการประเมินมาพัฒนามาปรับปรุง เช่น การปรับปรุงลานจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ (3.1-7-
4) การสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ส าหรับเป็นลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมทั้งใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ (3.1-7-5)  
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เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
 
หมายเหตุ :  

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. สถาบันจัดท าแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานสิิตทีส่่งเสริมผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

3.2-1-1 รายงานแผนผลตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
1.1-5-1) 

  3.2-1-2 แผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
  3.2-1-3 โครงการสัมมนากจิการนสิิตและผูน้ านิสิต ปี

การศึกษา 2555 
   3.2-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิต ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และกจิกรรมพิเศษ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

   3.2-1-5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนสิิต คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสติ 

3.2-2-1 โครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การพัฒนางานด้านกิจการนสิิตนักศึกษา ประจ าปี 
2556 

   3.2-2-2 โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ  
   3.2-2-3 รายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนากิจการนสิิต

และผู้น านิสติ และเอกสารประกอบการบรรยายการ
ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นิสิต 

   3.2-2-4 รายวิชาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวทิยาลัย 
   3.2-2-5 กิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา

เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสติ 
   3.2-2-6 กิจกรรมปฐมนิเทศนสิิตใหม่ และการให้ความรูด้้าน

ประกันคณุภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 
   3.2-2-7 กิจกรรมเรียนรู้ประกันคุณภาพกับ Food 

Engineering และแนะน าภาควิชา 
   3.2-2-8 กิจกรรมปฐมนิเทศนสิิตใหม่ และการให้ความรูด้้าน

ประกันคณุภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
   3.2-2-9 การสัมมนาเครือข่ายการประกันคณุภาพการศึกษา 

6 สถาบัน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  3. มีการส่งเสรมิให้นิสติน า
ความรู้ด้านการประกันคณุภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยนสิิตอย่างน้อย 5 ประเภท
ส าหรับระดับปรญิญาตรี และ
อย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับ
ระดับบณัฑติศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนี ้
     - กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
     - กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริม
สุขภาพ 
     - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
     - กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 
     - กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

  3.2-3-1 โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ 
  3.2-3-2 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นวิทยาศาสตร์

การกีฬา 
   กิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  3.2-3-3 โครงการสืบสานต านานเกษตร (จกัรยานเพื่อ

สิ่งแวดล้อม) 
  3.2-3-4 โครงการกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์ 

การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 14 
  3.2-3-5 โครงการวิ่ง-ปั่น เทิดไท้องค์ราชัน 
   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  3.2-3-6 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท 
  3.2-3-7 ค่ายจากใจพ่ีแด่น้อง 
   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  3.2-3-8 โครงการบณัฑิตยุคใหม ่
  3.2-3-9 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับปรญิญาตร ี
  3.2-3-10 โครงการปัจฉมินิเทศ 
   กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
  3.2-3-11 โครงการตักบาตรน้องใหม่สายใย ศวท. 
  3.2-3-12 โครงการเกษตราบูชาคร ู
   3.2-3-13 โครงการบายศรสีู่ขวัญ 
   3.2-3-14 โครงการส่งประกวดกระทงในวันลอยกระทง 
    กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

   3.2-3-15 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนสิิต 
   3.2-3-16 โครงการอ าลาสิงหเ์ขียว 
   3.2-3-17 โครงการรายงานก้าวหน้าการท าวทิยานิพนธ์ 

3.2-3-18 โครงการติดตามความก้าวหนา้วิทยา 
นิพนธ์นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ภาคพิเศษ 

    กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   3.2-3-19 โครงการเพื่อการพัฒนาสังคม 
    กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   3.2-3-20 โครงการปัจฉมินิเทศ รุ่นท่ี 6 
   3.2-3-21 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิต- 

ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

    กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
   3.2-3-22 โครงการแสดงความยินดีกับบณัฑติและพิธีไหว้คร ู
  4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษา

สร้างเครือข่ายพัฒนาคณุภาพใน
สถาบันและระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน  

3.2-4-1 งานประเพณี 4 จอบ 
  3.2-4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสรมิ

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา 

  3.2-4.3 หนังสือเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพื่อการพัฒนางานด้านกิจการนิสติ
นักศึกษาประจ าปี 2556 ครั้งท่ี 2 

   3.2-4.4  1) สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตต่างสถาบัน 
 2) รายงานสรุปการด าเนินโครงการด้านการพัฒนา
นิสิต คณะศึกษา 
ศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2555  
3) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

  5.  มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานสิิต 

3.2-5-1 รายงานแผนผลตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
1.1-5-1) 

  3.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
พัฒนาศักยภาพนิสติคณะเกษตร ก าแพงแสน 

  3.2-5-3 การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งท่ี 
2/2556 วันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556  

  3.2-5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตฯ ครั้ง
ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 

3.2-5-6 รายงานสรุปการด าเนินโครงการคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสติ ปีการศึกษา 2555 

  3.2-5-7 แผนการจดักิจกรรม 
   3.2-5-6 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและ

คณะกรรมการสโมสรนสิิตชุดปัจจบุันและชุดใหม ่
  6.  มีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานสิิต 

3.2-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
พัฒนาศักยภาพนิสติคณะเกษตร ก าแพงแสน 

  3.2-6-2 โครงการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสติ 
  3.2-6-3 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนสิิตและ

คณะกรรมการสโมสรนสิิตชุดปัจจบุันและชุดใหม ่
   3.2-6-4 การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งท่ี 2/2556 

วันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556  
   3.2-6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตฯ ครั้ง

ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดท าแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา

นิสิตที่ชัดเจน โดยก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตอย่างชัดเจน (3.2-1-1) สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้น าไปพัฒนาและบูรณาการในกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น แผนกิจกรรมนิสิต (3.2-1-2) การด าเนินโครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้น า
นิสิต ปีการศึกษา 2555 (3.2-1-3)   

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

แก่ผู้กิจกรรมนิสิต ได้แก่ โครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนางานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา 
ประจ าปี 2556 (3.2-2-1) และด าเนินการสอดแทรกการประกันคุณภาพให้กับนิสิตได้เรียนรู้ถึงกระบวนการคุณภาพ “PDCA” 
เพ่ือให้นิสิตในแต่ละคณะได้น าไปใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆเช่น โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ (3.2-2-1) 
โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้น านิสิต และเอกสารประกอบการบรรยายการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับนิสิต (3.2-2-2) โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน (3.2-2-3) รายวิชาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
(3.2-2-4) กิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนิสิต (3.2-2-5) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ และการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 (3.2-2-6) กิจกรรมเรียนรู้ประกันคุณภาพกับ Food 
Engineering และแนะน าภาควิชา (3.2-2-7) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหกรรม (3.2-2-8) การสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 6 สถาบัน (3.2-2-9) 

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีด าเนินการ โดย
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิต- 
ศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ส่งเสริมให้นิสิตที่ผ่านการอบรมน าความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 5 ประเภท ส าหรับระดับปริญญาตรี ดังนี้  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการอบรมการบริหารจัดการ

โครงการ (3.2-3-1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (3.2-3-2)  
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการสืบสานต านานเกษตร (จักรยานเพ่ือสิ่งแวด 

ล้อม) (3.2-3-3) โครงการกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 (3.2-3-4) และ
โครงการวิ่ง-ปั่น เทิดไท้องค์ราชัน (3.2-3-5) 
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- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่
ชนบท (3.2-3-6) ค่ายจากใจพี่แด่น้อง (3.2-3-7)  

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการบัณฑิตยุคใหม่ (3.2-3-8) โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี (3.2-3-9) และโครงการปัจฉิมนิเทศ (3.2-3-10) 

- กิจกรรมเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการตักบาตรน้องใหม่สายใย ศวท. (3.2-3-11) 
โครงการเกษตราบูชาครู (3.2-3-12) โครงการบายศรีสู่ขวัญ (3.2-3-13) และโครงกานส่งประกวดกระทงในวันลอย
กระทง (3.2-3-14) 

และ 4 ประเภทส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

สโมสรนิสิต (3.2-3-14) โครงการรายงานก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ (3.2-3-15) เพ่ือประเมินการเรียนการสอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ภาคพิเศษ (3.2-3-16) 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเพื่อการพัฒนาสังคม (3.2-3-17) 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2555 (3.2-3-18) โครงการปัจฉิมนิเทศ (3.2-3-19) 
- กิจรรมเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและพิธีไหว้ครู (3.2-3-20) 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีการจัดแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะต่างๆ ในวิทยาเขต และระหว่างมหาวิทยาลัย ได้ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันด้านกีฬาและด้าน
วิชาการ เช่น งานประเพณี 4 จอบ (3.2-4-1) และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน เช่น บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (3.2-4-2) - (3.2-
4-5) รวมถึงการเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนางานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา
ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 2 (3.2-4-3) และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบัน  เช่น โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตต่างสถาบัน โครงการด้านการพัฒนานิสิต  โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย (3.2-4-4)  

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นิสิต เพ่ือประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  โดยในแผนมีการก าหนด
โครงการไว้ในแผนจ านวน 113 โครงการ มีการด าเนินงาน 91 โครงการ มีตัวชี้วัด 191 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 125 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.24 (3.2-5-1) 

 โดยในกิจกรรมมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และสรุปผลหลังจากการด าเนินการ
จัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ซึ่งน าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะเกษตร ก าแพงแสน (3.2-5-2) การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต 
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ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.2 การน าผลประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต (3.2-5-3) การประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (3.2-5-4)  โครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2555 (3.2-5-5) 
แผนการจัดกิจกรรม (3.2-5-6) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปัจจุบัน
และชุดใหม ่(3.2-5-7)  

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการน าผลการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตมาวิเคราะห์ปรับปรุงในปีถัดไป โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะเกษตร ก าแพงแสน (3.2-6-1) โครงการ
สัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (3.2-6-2) โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตชุดปัจจุบันและชุดใหม่ (3.2-6-3) การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2556 วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.1 การประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (อ้างอิงเอกสาร 
3.2-5-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (อ้างอิง
เอกสาร 3.2-5-3)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3.2 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3.2 5 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 4.00 5.00 3.00 6 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 

 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไมผ่่านเกณฑ์ 2 ข้อ คือ 
- ข้อ 1 ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสรมิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน 
ข้อ 5 ไม่พบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต ท าให้ไม่สามารถประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตได้ 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับ
มหาวิทยาลยั 

3.3-1-1 ค าสั่งคณะเกษตร ก าแพงแสน ท่ี 88/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรกึษา  

  3.3-1-2 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน แต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 

   3.3-1-3 ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน ท่ี 
28/2552 เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์    

   3.3-1-4 การด าเนินการนิเทศอาจารย์โดยก าหนดและ
ประกาศเป็นระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ 
และเครื่องมือที่ใช้ในการค าปรึกษา
แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-2-1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.3-2-2 กิจกรรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.3-2-3 คู่มือนิสิตใหม่และคู่มือโครงการบณัฑิตยคุใหม่

ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน 
  3. มีการประชุมคณะกรรมการให้

ค าปรึกษาวิชาการระดับ
มหาวิทยาลยั เพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนานิสติ อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3.3-3-1 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

  3.3-3-2 การประชุมคณะกรรมการอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิชาการ 

  4. มีการประเมินผลระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการและการ
ด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทุกป ี 

3.3-4-1 เว็บไซต์ของคณะต่างๆ  ได้แก่  คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 
http://aggie.kps.ku.ac.th/education/questionaire/ 

  3.3-4-2 การประเมินผลผ่านการจดักิจกรรมโครงการ 
ได้แก่ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
http://www.flas.ku.ac.th 

  5.  มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.3-5-1 วาระการประชุมครั้งท่ี 2/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 
พฤศจิกายน 2555 และแบบประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษาส าหรับนิสติ ระบบออนไลน์ 

  3.3-5-2 ผลการประเมินจากการจัดสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษามาปรบัปรุงระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 

   3.3-5-3 วาระการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 

http://aggie.kps.ku.ac.th/education/questionaire/
http://www.flas.ku.ac.th/
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
   3.3-5-4 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและการ

ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร 
   3.3-5-5 แบบค าร้องทั่วไปนิสติในความดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการ

ในระดับคณะวิชา ในการดูแลให้การช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การช่วยเหลือนิสิต ได้แก่ กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) และกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) เช่น ค าสั่ง
คณะเกษตร ก าแพงแสน ที่ 88/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร ก าแพงแสน โดย
ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินการด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-1) 
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 132/2555 การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้มี
หน้าที่สร้างระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและกิจการนิสิต และพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา จัดเตรียมข้อมูลในด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่
ปรึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการท าหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-2) เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และมี
การประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงความเข้าใจ มีการด าเนินการนิเทศอาจารย์โดยก าหนดและประกาศเป็น
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (3.3-1-3) และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ (3.3-1-4) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะ ประพฤติและปฏิบัติตามในการเป็นบุคลากรที่ดีของ
มหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิตต่อไป  

2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้
ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ด าเนินการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา (3.3-2-1) และในแต่ละคณะวิชาได้ด าเนินการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เช่น คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และจัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-2) เพ่ือให้ความรู้
และทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้กองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) จัดท าคู่มือนิสิตใหม่และ
คู่มือโครงการบัณฑิตยุคใหม่ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน (3.3-2-3)  

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

 ปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ มีการประชุมอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อด าเนินการสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข เช่น โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3.3-3-1) และยังมีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน (3.3-2-2) 
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4. มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ

และการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านเว็บไซต์ของคณะต่างๆ ได้แก่ คณะเกษตร ก าแพงแสน (3.3-4-1) 
http://aggie.kps.ku.ac.th/education/questionaire/ และการประเมินผลผ่านการจัดกิจกรรมโครงการ ได้แก่ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (3.3-4-2) http://www.flas.ku.ac.th   

5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน น าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยน าผลจากการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะต่างๆ เช่น คณะเกษตร 
ก าแพงแสน วาระการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับ
นิสิต ระบบออนไลน์ สามารถเข้าประเมินได้ที่หน้าเว็บไซต์ (3.3-5-1) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้น าผลการประเมิน
จากการจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการ
ติดตามการให้ค าปรึกษา ตลอดจนแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต (3.3-5-2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วาระการ
ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่องการพิจารณาแนว
ทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการที่ได้รับข้อมูลจากโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
(3.3-5-3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ด าเนินการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ การให้ค าปรึกษาและ
บริการข้อมูลข่าวสาร โดยการวิเคราะห์จากรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-5-4)  และคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ด าเนินการน าแบบค าร้องทั่วไป ให้นิสิตในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษามาตรวจสอบรายละเอียดของค าร้องก่อน
เสนอเรื่องต่อประธานคณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี (3.3-5-5)  
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

http://aggie.kps.ku.ac.th/education/questionaire/
http://www.flas.ku.ac.th/


             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    97  

 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีภารกิจหลักที่ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี มีระบบและกลไก มีการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 
และพันธกิจ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการติดตามและวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคของผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ พันธกิจหลักของวิทยาเขตก าแพงแสน ได้แก่ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม  จริยธรรม โลกทัศน์ที่เป็นสากล  ภาวะผู้น า จิตสาธารณะ 
ทักษะด้านการวิจัยและวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล เน้นด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ที่แก้ไขปัญหาของประเทศ และ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก 

3. บริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร ทันต่อความต้องการ เข้าถึงบริการได้ง่ายและขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือในชุมชนกับภาคการผลิต 

4. อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และเอกลั กษณ์
ความเป็นไทย 

5. บริหารจัดการเชิงรุกที่ เน้นบูรณาการการท างานของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร  การ
ประชาสัมพันธ์ และการแสวงหารายได้ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลประเมินตามตัวบ่งชี้       สมศ. 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย 3.71  ได้คุณภาพระดับ ดี  โดยภาพรวมทั้งระดับ ตัวบ่งชี้ สกอ.
และ สมศ. จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35  ได้คุณภาพระดับ ด ี 

ส่วนผลคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ได้คุณภาพระดับ ดี โดย
ภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. จ านวน  4  ตัวบ่งชี้   มีคะแนนเฉลี่ย 4.17  ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย  4.34 4.21 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 
(ครบ 7 ข้อ) 

6 
(ข้อ 2 - 7) 

5.00 4.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 
- ข้อ 1 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ แต่ยังด าเนินการไม่เป็นไป

ตามระบบท่ีก าหนด ในการรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 
(ครบ 6 ข้อ) 

6 
(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน           5.00 5.00 

คิด
คะแนน
ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

คิด
คะแนน
ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

สัดส่วน   13,170,000 470,357.14 13,170,000 470,357.14 5.00 5.00 
28.00 28.00 

  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สัดส่วน   140,775,084.99 396,549.54 155,473,361.46 461,345.29 5.00 5.00 
355.00 337.00 

  กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สัดส่วน   7,566,594 75,665.94 11,113,784 111,137.84 5.00 5.00 
100.00 100.00 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สัดส่วน   13,170,000 470,357.14 13,170,000 470,357.14 5.00 5.00 
28.00 28.00 

  คณะเกษตร ก าแพงแสน สัดส่วน   91,433,850 587,999.04 92,210,611.80 675,535.62 5.00 5.00 
155.50 136.50 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

สัดส่วน   21,298,472.99 306,452.85 21,298,472.99 325,167.53 5.00 5.00 
69.50 65.50 

  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

สัดส่วน       2.36 4.40 

     สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สัดส่วน   8,720,081 95,825.07 12,455,296.67 136,871.39 2.66 3.80 
91.00 91.00 

     สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
 

สัดส่วน   2,124,810 31,019.12 5,672,000 90,031.75 2.07 5.00 
68.50 63.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

สัดส่วน   5,441,784 151,160.67 5,441,784 147,075.24 5.00 5.00 
36.00 37.00 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน 

สัดส่วน   12,852,979.2 259,656.15 20,768,774 830,750.96 5.00 5.00 
49.50 25.00 

  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ สัดส่วน   5,692,940 218,959.23 7,619,206 1,088,458 5.00 5.00 
26.00 7.00 

หมายเหตุ : มีการปรับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลจากส่วนกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี 
5 

(สมศ.) 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 20         4.99 
คิดคะแนน
ตามกลุม่
สาขาวิชา 

4.99 
คิดคะแนน
ตามกลุม่
สาขาวิชา 

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ร้อยละ   6.25 21.93 6.25 21.55 5.00 5.00 

28.50 29.00 

  สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ร้อยละ   182.00 45.73 182.00 48.28 5.00 5.00 

398.00 377 
  สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ร้อยละ   11.25 9.96 11.25 9.96 4.98 4.98 

113.00 113.00 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร้อยละ   6.25 21.93 6.25 21.55 5.00 5.00 

28.50 29.00 

  คณะเกษตร ก าแพงแสน ร้อยละ   67.00 38.84 67.00 43.93 5.00 5.00 
172.50 152.50 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

ร้อยละ   34.00 41.21 34.00 43.31 5.00 5.00 
82.50 78.50 

  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

คะแนน           4.29 4.43 

     สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ร้อยละ   56.75 56.75 56.75 56.75 5.00 5.00 

100.00 100.00 

     สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ   5.25 7.14 5.25 7.72 3.57 3.86 
73.50 68.00 

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

ร้อยละ   6.00 13.64 6.00 13.33 5.00 5.00 
44.00 45.00 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน 

ร้อยละ   12.25 22.90 12.25 45.37 5.00 5.00 
53.50 27.00 

  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
ฯ 

ร้อย
ละ 

  12.00 
46.15 

12.00 
171.43 

5.00 5.00 
26.00 7.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

หมายเหตุ : มีการปรับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลจากส่วนกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี 

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 20 91.00 16.87 91.00 17.53 4.22 4.38 

539.50 519.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เร่ือง     53 53     

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย 

เร่ือง     2 2     

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

เร่ือง     31 31     

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมขอ
งานสร้างสรรค์ 

เร่ือง     5 5     

หมายเหตุ : มีการปรับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลจากส่วนกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี 

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 10 10 19.75 3.66 19.75 3.81 1.83 1.90 
539.50 519.00 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

เร่ือง     11 2.75 11 2.75     

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

เร่ือง     6 3.00 6 3.00     

  ต าราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

เร่ือง     4 3.00 4 3.00     

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ี
มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เร่ือง     11 11.00 11 11.00     
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 
 

4.1-1-1 นโยบายวิจัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตก าแพงแสน 

4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิจัย 
4.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ  
4.1.1-4 ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2553-2555 
4.1.1-5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) 
4.1.1-6 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน พ.ศ. 2552-2555 
4.1-1-7 แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
4.1-1-8 ประกาศสถาบันวิจัย เรื่องหลักเกณฑ์การ

สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

4.1-1-9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

4.1-1-10 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

4.1-1-11 เอกสารข้อมูลการได้รับการจัดสรรทุนวิจัย 
4.1-1-12 ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ

จัดสรรทุนวิจัยและการพัฒนานักวิจัย 
4.1-1-13 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของ

นิสิต 
4.1-1-14 ประกาศ/หลักเกณฑ์/ระเบียบ/ค าสั่ง การสนับ 

สนุนการเสนอผลงานวิจั ยและการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 
 

  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

4.1-2-1 วิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท-เอก  
4.1-2-2 แผนการสอน/มคอ. 3/Course Syllabus/

โครงการวิจัย/การประชุมวิชาการ/แบบเสนอ
รับทุน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-2-3 นิทรรศการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ งานเกษตร
ก าแพงแสน 2555 

4.1-2-4 เอกสารรายงานการวิจัยของผู้ที่ ได้รับการ
สนับสนุนวิจัย 

4.1-2-5 สรุปผลการบูรณาการโครงการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้านจาก
พ่อครูสู่เยาวชน 

4.1-2-6 เอกสารการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ,ผู้ควบคุม
วิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง 

4.1-2-7 แบบขอปฏิบัติงาน, ใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 
ปีการศึกษา 2555 

  3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

4.1-1-8 ประกาศสถาบันวิจัย เรื่องหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

4.1-1-12 ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
จัดสรรทุนวิจัยและการพัฒนานักวิจัย 

4.1-3-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.1-3-2 เว็บไซต์ http://ku-work.ku.ac. ระบบภาระ
งานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอน/ใบมอบหมาย
งาน (JA)/ประกาศ จรรยาบรรณนักวิจัย 

4.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตก าแพงแสน 

4.1-3-4 เอกสารการพัฒนาด้านการวิจัย เช่น การอบรม 
ดูงาน 

4.1-3-5 บันทึกภาคสนามผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโท 
4.1-3-6 ฐานข้อมูลนักวิจัยพี่เลี้ยง 

 
4.1-3-7 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.21401/ว0114   

ลงวันที่  10 มกราคม 2556  เรื่ อง ขอส่ ง
จรรยาบรรณ บุคลากรและจรรยาบรรณนักวิจัย 

4.1-3-8 เว็บไซต์หน่วยงาน 
4.1-3-9 รายงานการประชุมของหน่วยงาน 

  4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิจัย 
4.1-1-11 เอกสารข้อมูลการได้รับการจัดสรรทุนวิจัย 
4.1-1-12 ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ

จัดสรรทุนวิจัยและการพัฒนานักวิจัย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-14 ประกาศ/หลักเกณฑ์ /ระเบียบ/ค าสั่ ง การ
สนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

4.1-3-8 เว็บไซตห์น่วยงาน  
4.1-4-1 บันทึกข้อความ ขอให้โอนเงินรายได้เข้ากองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 
4.1-4-2 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณา

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
4.1-4-3 เอกสารการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยในโครงการ

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
  5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

-  ห้ อ งสมุ ดหรื อแหล่ งค้ นคว้ าข้ อมู ล
สนับสนุนการวิจัย 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิ จัยฯ เ ช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรั กษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

4.1-2-2 แผนการสอน/มคอ. 3/Course Syllabus/
โครงการวิจัย/การประชุมวิชาการ/แบบเสนอ
รับทุน 

4.1-3-8 เว็บไซตห์น่วยงาน  
4.1-5-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
4.1-5-2 เอกสารประชาสมัพันธ์หน่วยงาน/ภาพแสดง

ห้องปฏิบัติการ/เอกสารการจัดซื้อครุภณัฑ์   
4.1-5-3 ประกาศจดัตั้งหน่วยวิจัย 
4.1-5-4 ภาพถ่ ายแสดงการจั ดระบบรั กษาความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  
4.1-5-5 เอกสารการจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ 
4.1-5-6 เอกสารแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตร

ก าแพงแสนและบางเขน 
4.1-5-7 การร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

The 4th international conference on 
sport and exercise science และการ
น าเสนอผลงาน 

4.1-5-8 การประชุมวิชาการ เ ชิงปฏิบัติการ  เรื่ อง      
แอตเลติกเทรนนิ่ งและการวิ เคราะห์การ
เคลื่อนไหว 

4.1-5-9 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
สิทธิประโยชน์กีฬาเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2012 

  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

4.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ  

4.1.6-1 เ อ ก ส า ร แ ส ด งก า ร ติ ด ต า ม ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณและการรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1.6-2 
 

ทะเบียนคุมสถานการณ์ด าเนินงานด้าน เบิก-
จ่าย งบประมาณ  

4.1-6-3 ร า ย ง า น ก า ร สั ม ม น า ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ          
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

4.1-6-4 สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิ จด้ านการวิ จั ยหรื อ งาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

4.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ  
4.1-1-7 แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
4.1-3-8 เว็บไซต์หน่วยงาน 
4.1-7-1 - เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร ะ เ บี ย บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ใ ห้

ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2556 
- เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร ะ เ บี ย บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ใ ห้
ทุนอุดหนุนวิจัยของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2556 

4.1-7-2 - หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2554 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2555 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2556 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

4.1-7-3 ปฏิทินการด าเนินงานจัดสรรทุน/รางวัล 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้  
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของสถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงานคณะ / สถาบัน ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมีการก าหนดนโยบายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  
(4.1-1-1) และถ่ายทอดไปยังหน่วยงานเพื่อให้คณะและหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย  ก าหนดแผนวิจัยได้สอดคล้องกับ
กรอบวิจัยตามยุทธศาสตร์ ของวิทยาเขตก าแพงแสน   

ในการด าเนินการ มีการแต่งคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ  ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ คณะเกษตร ก าแพงแสน  คณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะกรรมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท.     คณะ
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ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะกรรมการ
วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน และคณะอนุกรรมการวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  โดยคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าวมีหน้าที่ก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการบริหารงานวจิัย และหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย วางแผน 
ประสานและติดตามผลงานวิจัย ตลอดจนการน าความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน และ
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ (4.1-1-2) มีการประชุมเพ่ือวางระบบและกลไกบริหารงานวิจัย รายละเอียดตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ (4.1-1-3) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ยึดถือยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2553-2555 (4.1-1-4) เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และจัดท าแผน ด้านการวิจัยต่างๆเช่น แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (2552-2555) (4.1-1-5) แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พ.ศ.2552-
2555 (4.1-1-6) และได้ก าหนดให้คณะและสถาบันที่มีภารกิจด้านการวิจัยจัดท าโครงการด้านงานวิจัย บรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน (4.1-1-7) 

หน่วยงานต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีกลไกในการจัดสรรทุนวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นทั้งทรัพยากร
บุคคล เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนการด าเนินงานของคณะ (4.1-1-7)  ได้แก่ 

 - ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 
 - ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 
 - ทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 - ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานวิจัยส าเร็จ บรรลุผลตามแผนที่ได้ตั้งไว้   มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยมีการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี (4.1-1-7)  ได้แก่ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ   

- โครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการวิจัยใน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 
(สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ) ระดับบัณฑิตศึกษา (สนับสนุนงบประมาณ ไม่
เกิน 10,000 บาท/โครงการ) และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (สนับสนุนงบประมาณ 
ไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ) 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศแบบปากเปล่าที่ ได้รับการตีพิมพ์ เรื่องเต็ม 
(สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 50,000 บาท/บุคคล) 

- โครงการให้รางวัลตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการน าไปใช้ประโยชน์  
(สนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ 1,250 บาท จนถึง 10,000บาท/บทความ ขึ้นกับประเภทของวารสาร
ที่ตีพิมพ์) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยของสถาบันวิจัยฯ  เช่น  
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ    
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลส าหรับบุคลากรวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น (4.1-1-8) 
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คณะกรรมการวิจัยของแต่ละหน่วยงานจะมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ (4.1-1-3)  และการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี (4.1-1-9) 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัย  สนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ  
และได้จัดท าคู่มือการบริหารงานวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางต่างๆ ในการ
ท างานวิจัยแก่นักวิจัย นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการสัตวบาล  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ สถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจฯ อีกด้วย (4.1-1-7 , 4.1-1-9 , 4.1-1-10) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  โดย
การสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถและสร้างความมั่นใจในการเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย   โดยการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้หมวดอุดหนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ เช่น การจัดอบรมการเสนอขอโครงการวิจัย การจัดระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง
เพ่ือให้ค าแนะน า  การสนับสนุนการจัดท าเอกสารและการเดินทาง ดังปรากฏในเอกสารแสดงข้อมูลการได้รับการจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัย (4.1-1-11)  มีกระบวนการบริหารจัดการวิจัย ตั้งแต่ก าหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณา
จัดสรรทุน การจัดท าสัญญา และการเบิกจ่ายเงินวิจัย และ มีหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของ
หน่วยงาน (4.1-1-12)  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต (4.1-1-13)  และมีการสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (4.1-1-
14)   

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการ

จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  ดังนี้  
- มีการก าหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์  เช่น 

คณะเกษตร ก าแพงแสน  ก าหนดให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องท าวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยของอาจารย์ (4.1-2-1) 

- มีการก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีท าโครงงานวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีการจัดสัมมนาเพ่ือให้นิสิตได้น าเสนองานวิจัย และมีการแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นใน
รายวิชา พร้อมเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโครงงานเข้าร่วมการน าเสนอโครงงานวิจัย และระดับบัณฑิตศึกษา ในวิชา
วิทยานิพนธ์ ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ (4.1-2-2) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีการก าหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ใน
คณะฯ มีทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชนเช่น งานประชุมวิชาการสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ งานเกษตร ก าแพงแสน 2555 (4.1-2-2)  การจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีการน า
ผลงานไปเผยแพร่เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่สาธารณชน (4.1-2-3)  มีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่น ามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
โดยหลักสูตรต่างๆ มีการก าหนดรายวิชาที่นิสิตต้องด าเนินการท าวิจัยเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร เช่น ระดับปริญญา
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ตรี มีรายวิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีรายวิชาสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นิสิตมีทักษะใน
การวิจัย (4.1-2-2) และมีการสนับสนุนทุนให้นิสิตท าวิจัยด้วย ได้แก่ ทุนยุววิจัย ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ
ทุนบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประจ าทุกปี (4.1-2-4) 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการบูรณากระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพ้ืนบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชน (4.1-2-5)  ตลอดจนมี
การส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัยตามกระบวนการวิจัยจนถึงการจัดท าเป็นเล่มรายงานการวิจัย 
เช่น วิชา 02181261 วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (4.1-2-4) 

- มีการก าหนด ให้นิสิตทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) หรือเข้าร่วมการจัด
นิทรรศการงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ก าหนดให้นิสิตเข้าร่ วมฟังและเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 9 (4.1-2-2) 

- มีการจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนิสิต หรือส่งเสริมนิสิตเข้าร่วม
ประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน    มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ มี
การน าผลงานไปเผยแพร่เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่สาธารณชน (4.1-2-3)  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย โดย
ก าหนดให้มีการแสดงผลงานวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยประจ าปี (4.1-2-2) 
 - มีการส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการ
สอน 

คณะเกษตร ก าแพงแสน  มีการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ และการเป็นที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก (4.1-2-6) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีโครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในคณะฯ     มี
การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น การน าโครงการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิส าหรับกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคส าหรับอาหารเหลว ไปใช้
ร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 02212631 (4.1 -2-2)  และโครงการวิจัย เรื่อง “ชุดควบคุมระดับน้ า
อัตโนมัติ” (Autometic water level control system) ไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 02212441 
เรื่อง การควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการอาหาร (4.1-2-2) 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการด าเนินการวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็น
ด้านความามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยบูรณาการวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการภายในแก่นิสิต ในรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และ
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยท าการประเมินสมรรถนะทางการวัดและประเมินผลของนิสิตก่อนเริ่มจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากนั้นด าเนินการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 2555 และมีการประเมิน
โครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ พบว่า ในภาพรวมนิสิตมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทางการวัดและประเมินผล
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สูงขึ้น รวมถึงการน าข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา (4.1-2-2)  นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน และมีการ
ก าหนดให้นิสิตท าโครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยง ในขณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ใน
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการผลิตครู (4.1-2-2) 

ส าหรับสถาบันซึ่งมีภารกิจวิจัย แต่ไม่มีภารกิจด้านการเรียนการสอน หากแต่มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน ดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  นักวิจัยของฝ่าย/ศูนย์ ได้น ากระบวนการวิจัยสอดแทรกใน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นผู้สอนในรายวิชา ดูแล
ควบคุมการฝึกงาน เป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โครงงานหรืองานวิจัย เป็นผู้ควบคุมการวิเคราะห์และการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต 

ในปีการศึกษา 2555 นักวิจัยได้น ากระบวนการวิจัยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 - เป็นผู้สอนในรายวิชาของภาควิชาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่  ภาควิชาพืชสวน ภาควิชา
โรคพืช  ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาสัตวบาล  และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน (4.1-2-2) 
 - เป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษให้กับนิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก าแพงแสน (4.1-2-6) 
 - ควบคุมการวิ เคราะห์และการใช้ เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสู ง เช่น Atomic absorption 
spectrophotometer (AA), Gas chromatograph (GC). High performance liquid chromatograph 
(HPLC), UV-Spectrophotomer ฯลฯ (4.1-2-6) 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน โดยให้นิสิตระดับปริญญาตรี/
โท ท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เพ่ือเป็นปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ (4.1-2-1)  และ
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ยังมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน โดยดูแลควบคุมการวิเคราะห์ทางด้านอาหารสัตว์ของนิสิตที่มาขอปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ  รวมถึง
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการด้วย (4.1-2-7) 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดให้ภารกิจด้านการวิจัย เป็นหนึ่งในภาระงานของอาจารย์ โดย
ออกเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-3-1)  ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของพนักงานในฐานะอาจารย์ผู้ สอนใน
มหาวิทยาลัย และการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมทั้งก าหนดให้รายงานโดยกรอกข้อมูลในระบบภาระงานขั้นต่ าในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ku-work.ku.ac.th (4.1-3-2) นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้
ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าส าหรับบุคลากรวิจัย เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย
ถือปฏิบัติ (4.1-3-2) 

- มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

http://ku-work.ku.ac.th/
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เห็นความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย รวมถึง
การสนับสนุนให้เกิดทักษะในการน าเสนอผลงาน และมีเวทีให้นักวิจัยได้แสดงผลงาน  จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นประจ าทุกปี  และสนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและ
วิชาการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 8/2555 เมื่อคราวประชุมวันที่ 25 
กันยายน 2555 ก าหนดให้ วิทยาเขตสนับสนุนงบประเมินในการน าเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งแบ่งสัดส่วน ดังนี้ 
วิทยาเขตให้25%  คณะ 25%  ภาควิชา 25%  และทุนส่วนตัว 25%  (4.1-3-3) 

โดยหน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ดังนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านงานวิจัย เรื่อง    “การ

สร้างสรรค์งานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากข้อมูลสิทธิบัตร” (4.1-3-4) 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ

วิจัยทุกรูปแบบ โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ผ่านทางระบบ AMS (e-office) ท าให้บุคลากรทุกระดับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง   เช่น  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 
2 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (4.1-3-4) 

- การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดโดย สมาคมส่งเสริมการวิจัย (4.1-3-4) 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัย (4.1-

3-5)  นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากร (4.1-3-4) และโครงการรวมพลคน
รักงานวิจัย (4.1-3-4)  เพ่ือให้ความรู้กับนักวิจัยหน้าใหม่และเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้จัดท า
โครงการวิจัยภายใต้การก ากับดูแลของนักวิจัยพ่ีเลี้ยง และเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-3-6)  โดยในปี 2555 มีจ านวน 3 โครงการ และในปี 2556 มี 3 โครงการ  
นอกจากนี้ ได้จัดการประชุม เสวนา บรรยาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยให้บุคลากรวิจัย (4.1-3-4) นอกจากนี้ ได้
ก าหนดให้ฝ่าย/ศูนย์จัดท า “โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร”ของหน่วยงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี (4.1-1-7)  และได้
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงาน  ทั้งนี้หน่วยงานได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ในรูปแบบต่างๆ เช่น น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้บุคลากรประจ าได้พัฒนาความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยได้ (4.1-3-4) 

- มีการให้ความรู้จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยประจ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการเผยแพร่ให้ความรู้จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

และนักวิจัย โดยการเวียนเอกสารแจ้ง (4.1-3-7)  และน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาเขตและเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่างๆ (4.1-3-8)  และมีการประชุมชี้แจงในการประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน  (4.1-3-9) 

- มีการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย โดยการยกย่องการให้ผลตอบแทน หรือรางวัลส าหรับผู้มีผลงานดีเด่น  ดังนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีประกาศการให้ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับคณาจารย์และบุคลากร       

(4.1-1-12) เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์ท าวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีการมอบรางวัลให้กับเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีความ
โดดเด่น มีการให้เงินรางวัล การน าเสนอผลงานทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ มีการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
นักบริการวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2555 (4.1-1-12) เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สร้างผลงานให้กับ
คณะฯ และผลงานวิจัยดังกล่าวก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยเป็นประจ าทุกปี (4.1-1-12)  ในปีงบประมาณ 2555  ได้สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยทุนจุด
ประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ให้กับบุคลากร จ านวน 10 ทุน เป็นเงิน 195,000 บาท และสนับสนุนรางวัลผลงาน
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 28 ผลงาน เป็นเงิน 121,875 บาท  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   มีการสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย โดยให้เงินรางวัลส าหรับบุคลากร
วิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ภายใต้หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (4.1-1-8)  มีการพิจารณาเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นเพ่ือขอรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน  โดยวิทยาเขตก าแพงแสนได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพ่ือเป็นเกียรติในวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2555  ซึ่งเป็นวันสถาปนาวิทยาเขตก าแพงแสน ครบรอบ 33 ปี  และมีการประชาสัมพันธ์ยกย่องนักวิจัยที่มีผลงาน
ดีเด่นบนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ (4.1-3-8)    

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ / สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
หน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ (4.1-1-11 , 4.1-1-12)  มีการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ สนับสนุนการเข้าร่วมเสนอผล งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (4.1-4-14)  ตลอดจนมีการรวบรวมแหล่ง
ทุนและเงื่อนไข รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าไปหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ 
(4.1-3-8)  เช่น  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัยโดยเป็นทุนวิจัยหรือ
ทุนผลิตงานสร้างสรรค์ให้มีโอกาสสร้างผลงานวิจัย โดยคณะฯ มีนโยบายให้อาจารย์และนักวิจัยได้ท างานวิจัยตามความ
ถนัดโดยเริ่มจากการให้ทุนโครงการวิจัยเล็กๆ  ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้ ปีละ 300,000 
บาท เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยของคณะฯ (4.1-4-1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ เป็นผู้คัดสรร 
กลั่นกรองแบบเสนอขอทุนวิจัยโดยทุนอุดหนุนการวิจัยคณะฯ (4.1-1-2) เป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ นักวิจัย เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ สามารถสร้างผลงานให้กับตนเอง (4.1-4-2) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ ตามระเบียบ
ของคณะฯ (4.1-1-12)  และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต โดยมีการสนับสนุนทุนยุววิจัย 
(นิสิตระดับปริญญาตรี) และทุนบัณฑิตศึกษา (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการเดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศของอาจารย์ 
   ในปีงบประมาณ 2555  ใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน
ต่างประเทศ จ านวน 8 ทุน เป็นเงิน 369,100 บาท (4.1-4-2) และสนับสนุนการวิจัย ประเภทต่างๆ  เป็นเงิน 
297,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- ทุนจุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ให้กับบุคลากร จ านวน 10 ทุน เป็นเงิน 195,000 บาท  
  - ทุนยุววิจัย ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 13 ทุน เป็นเงิน 65,000 บาท   
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  - ทุนส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ

สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มีการจัดสรรทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันวิจัย
ฯ (4.1-1-12)  ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยโดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน มีการจัดสรรเงินรายได้เป็นทุนอุดหนุนวิจัยในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (4.1-4-3)  
ดังนี้ 

- นางสาวภคพร สาทลาลัย  ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2555 เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของ
สารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ในการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารพิษอะฟราทอกซินของ
เชื้อรา Aspergillus spp. เป็นเงิน 200,000 บาท  โดยเป็นเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 150,000 บาท และเงินจัดสรรจาก
เงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 50,000 บาท 

- นายนิติรงค์ พงษ์พานิช ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2555 เรื่อง การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
ตัดเครือกล้วย เป็นเงิน 110,000 บาท  โดยเป็นเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 82,500 บาท และเงินจัดสรรจากเงินรายได้ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 27,500 บาท  

- นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจ ารัส  ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2553 เรื่อง การใช้สารไคโตซานร่วมกับ
สารเร่งการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ เป็นเงิน 120,000 บาท  โดยเป็นเงินจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย 90,000 บาท และเงินจัดสรรจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 30,000 บาท 

- นายวัชรพล ชยประเสริฐ ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2553 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการรมยาด้วยสารฟอสฟีนในข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในไซโลกับข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในกระสอบป่าน เป็นเงิน 
150,000 บาท  โดยเป็นเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 112,500 บาท  และเงินจัดสรรจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน 37,500 บาท  

- นายภราดร ดอกจันทร์ ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2553 เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการเป็น
สารไล่แมลงของสารสกัดผสมจากสารสกัดจากตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus Rendle) และสารสกัดจากผิวมะกรูด 
(Citrus hystrix DC) ที่อัตราส่วนต่างๆ กันต่อยุงลาย (Aedes aegypti L.) และยุงก้นปล่อง (Anopheles minimus 
Thebald) เป็นเงิน 150,000 บาท  โดยเป็นเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 112,500 บาท  และเงินจัดสรรจากเงินรายได้ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 37,500 บาท  

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้  

-   งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจวิจัย (4.1-5-1) 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ  หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีความพร้อมในด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ

อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานวิจัย รวมทั้งมีเรือนเพาะช า โรงเรื อนควบคุมอุณหภูมิ และ
แปลงทดลองที่สามารถรองรับการวิจัย สนับสนุนและส่งเสริมการท างานของนักวิจัย ให้ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มี
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คุณภาพและได้มาตรฐานสู่สาธารณชน มีการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการวิจัย เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
รองรับการปฏิบัติงานวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน (4.1-5-2)  เช่น 

คณะเกษตร ก าแพงแสน มีห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง โรงเรือนปลูกทดลอง และจัดหาครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการวิจัย (4.1-5-2) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการสนับสนุนห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการและอุปกรณ์
การศึกษา จ านวน 6 ห้อง ได้แก่ ห้องออกก าลังกาย  ห้องชีวกลศาสตร์การกีฬา ห้องสรีรวิทยาการออกก าลังกาย
ห้องจิตวิทยาการกีฬา ห้องเวชศาสตร์การกีฬา และห้องทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ  (4.1-5-2) และมีการ
สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย (4.1-5-1) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาครุภัณฑ์วิจัยเพื่อใช้ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้มาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของคณะฯ (4.1-5-1) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 - มีห้องปฏิบัติการกลาง ให้การบริการเครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัยระดับสูงของคณะ (4.1-5-2) 

- มีห้องเป่าแก้ว ให้บริการซ่อมแซมเครื่องแก้วอย่างง่ายรวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ (4.1-5-2) 
 - สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย จ านวน 2 หน่วย ของโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยาเป็น
จ านวนเงิน 200,000 บาท ได้แก่ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ และหน่วยวิจัยคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร (4.1-5-3) 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยการ
จัดตั้งศูนย์วิจัยฯ (4.1-5-2)  และห้องปฏิบัติงาน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยได้ท างานหรือให้
ค าปรึกษาเรื่องการวิจัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานวิจัย รวมทั้งมีเรือนเพาะช า โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ และแปลงทดลองที่สามารถรองรับการวิจัย สนับสนุน
และส่งเสริมการท างานของนักวิจัย ให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่สาธารณชน (4.1-5-2) 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลการวิจัยต่างๆ ที่รวดเร็ว 
ทันสมัย และเพียงพอ เช่น ส านักหอสมุดวิทยาเขตก าแพงแสน และส านักหอสมุดกลางบางเขน ซึ่งสามารถเข้าไป
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางระบบออนไลน์ รวมถึงมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ จากเว็บไซต์
ต่างๆทั้งภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th  ที่
ได้รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งทุนต่างๆ ประกาศและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการวิจัย    มีการค้นคว้าได้จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ ภายนอก เช่น ฐานข้อมูล Sciencedirect ซึ่งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก  นอกจากนี้ยังมี
การสนับสนุนแหล่งค้นคว้าในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร วารสาร รายงานการประชุมวิชาการจากแหล่งต่างๆ ใน
รูปเล่มรายงาน แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล  สื่อ Multimedia หรือ Electronic ในการค้นคว้าผลงานวิชาการหรือใช้เป็น
แหล่งอ้างอิง รวมตลอดถึงการจัดหาต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องบริการแก่คณาจารย์และนิสิต (4.1-3-8) 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานด้าน
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ต่างๆ  โดยจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือดูแลด้านสารสนเทศที่ค รบทุกหน่วยงาน
ภายในวิทยาเขต นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังมีการจัดการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมข่าวสาร ทั้ง 
5 ด้าน โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ (4.1-3-8)  ดังนี้ 

1. การเสนอข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ 
2. ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและท่ีผ่านมา   
3. แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ 

โดยน าเสนอผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
4. ข้อมูลด้านระบบและกลไก ในการสร้างเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ การขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร มีการน าเสนอผลงานที่ได้รับ
การคุ้มครองผลงานที่อยู่ระหว่างข้ันตอนการขอ เป็นต้น   

5.  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2546   

ในด้านความปลอดภัยในการวิจัย  หน่วยงานที่ปฏิบัติงานวิจัย ได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น มีสัญญาณเตือนไฟไหม้ และถังดับเพลิงที่เพียงพอ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด นอกจากนี้ หอง
ปฏิบัติการกลางและห้องเป่าแก้ว ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้
ควบคุมดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิจัยฯ อีกทั้งเครื่องมือวิจัยที่อาจท าให้ผู้เข้าร่วม
วิจัยได้รับอันตราย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดให้มีอุปกรณ์หยุดท างานในภาวะฉุกเฉิน (4.1-5-4)   

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เป็นประจ า
ทุกปี เช่น การจัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่  9  การจัด
ประชุมนักวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยในหัวข้อ “Green Technology for Sustainable Agricultural 
Production in Thailand” เป็นการร่วมวิจัยกับ Faculty of Agriculture, Niigata University  มีการจัดประชุม
นักวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตโอโซนต่อก าจัดแมลง (เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาวหนอนชอนใบ)/จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช/เชื้อสาเหตุโรคทางเดินอาหาร/สารพิษ
ตกค้าง และเพ่ิมระยะเวลาการเก็บรักษา” เป็นต้น (4.1-5-5)  รวมถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมงาน
เกษตร ก าแพงแสน  และงานเกษตร บางเขน (4.1-5-6)  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้น าผลงานทางการวิจัยและ
ผลผลิตจากการวิจัยออกแสดง 

คณะเกษตร ก าแพงแสน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ให้การสนับสนุนงบประมาณ
โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ ประจ าปี 2555 โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Tropical Fruits 
Breeding : Fulfilling Expectations of the Global Supply Chain” ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555 และ
การศึกษาดูงานแปลงปลูกนอกสถานที่ ณ แปลงปลูกกล้วยหอมส่งออกในจังหวัดเพชรบุรี แปลงปลูกสับปะรด และ
โรงงานแปรรูป ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 (4.1-5-5) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมน าเสนอโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์        ใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและผลงานวิทยานิพนธ์ ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานชาติ 
The 4th international conference on sport and exercise science ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีคณาจารย์และนิสิต
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เข้าร่วมการประชุม และได้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ เรื่อง “The Effect of 
caffeine on reaction time after sleep deprivation” (4.1-5-7)  การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
แอตเลติกเทรนนิ่งและการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เชิญ Prof. Dr. Mark Hoffman จาก Oregon State 
University มาเป็นวิทยากร (4.1-5-8) การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการ  สิทธิประโยชน์กีฬาเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2012 เชิญ Prof. Dr. David Stotlar จาก University of Northern 
Colorado มาเป็นวิทยากร (4.1-5-9)  มีการจัดสัมมนา เรื่อง Bringing research to practice, returning to 
our roots: The case for required physical education and sport science in higher education โดย
เชิญ Prof.Dr.Bradley Cardinal จาก Oregon State University มาเป็นวิทยากร (4.1-5-5)  การร่วมจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ในงานแสดงนวัตกรรมงานวิจัย มก. (4.1-5-5) และได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัด
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง“การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากข้อมูลสิทธิบัตร”    (4.1-
5-5) เพ่ือเป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรท างานสร้างสรรค์ต่อยอดต่อไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “พิบัติกับความปลอดภัยของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน” ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทรงความรู้ ความสามารถ มาบรรยาย ให้กับนิสิต บุคลากร และบุคลากรภายนอกที่
ให้ความสนใจ (4.1-5-5) และสนับสนุนให้บุคลากร นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการงานประชุม
วิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ในงานเกษตรก าแพงแสน   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  (4.1-2-2) 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดประชุมวิชาการ ในงานเกษตรก าแพงแสน วันที่ 8–9 
ธันวาคม 2555 (4.1-2-2) 

  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
 คณะ/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ โดยก าหนดให้อาจารย์ และนักวิจัยที่ ได้รับจัดสรรทุนจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามก าหนด  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน จะมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือจะได้ทราบถึงสถานะในแต่ละโครงการ อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการงานวิจัยได้อีกระดับหนึ่ง เช่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีคณะกรรมการวิจัยติดตามผลการด าเนินงานวิจัยในรอบปี    มี
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยจากอดีตสู่ปัจจุบันเพ่ือหาทิศทางการด าเนินงาน พัฒนางานวิจัยให้ได้ดียิ่งขึ้น มี
การติดตามสถานการณ์ด าเนินงานโครงการวิจัยแต่ละโครงการ มีการติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานสรุป
ผลการวิจัย โดยมีบันทึกขอให้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยทุนอุดหนุนการวิจัย (4.1-6-1)  ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยท าทะเบียนคุมโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร ท าให้ทราบถึงสถานะในแต่ละ
โครงการ อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการงานวิจัยได้อีกระดับหนึ่ง (4.1-6-2)  และได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยว่าเห็นควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย เงินอุดหนุนสิ่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
จากระเบียบเดิมที่ปฏิบัติอยู่ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ นักวิจัย ได้ท างานวิจัยมากขึ้น (4.1-1-3) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการสนับสนุนทุน
วิจัย รางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์  การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศ
(4.1-6-1) และมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 4  
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การวิจัย ในการสัมมนาประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2555 ณ น้ า
ใสรีสอร์ท อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  (4.1-6-3)   

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการติดตามผลการด าเนินงานสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยฯ (4.1-6-1)  โดยให้บุคลากรวิจัยมีส่วนร่วมในการประเมินผลส าเร็จของการ
สนับสนุนพันธกิจวิจัยด้วยการตอบแบบประเมิน (4.1-6-4)  และมีการติดตามผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยของฝ่าย/ศูนย์ที่มีภารกิจวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 ด้วย 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัย โดยน าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานและด าเนินการปรับปรุง  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงโดยเสนอคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกาศการให้ทุน
สนับสนุนด้านการวิจัย โดยเพ่ิมจ านวนเงินการสนับสนุนทุนจาก 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท ส าหรับการวิจัยที่
ด าเนินการคนเดียว และ เพ่ิมจ านวนเงินทุนจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท ส าหรับการวิจัยที่ด าเนินการเป็นกลุ่ม 
รวมทั้งการให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการให้เงินสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย (4.1-1-3)  และส่งเสริม
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรีเสนอขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 10 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีการน าผลการสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยจากอดีตสู่
ปัจจุบันไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะฯ ดังต่อไปนี้ 

- เปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการให้ทุน อุดหนุนตี พิมพ์ผลงานทางวิชาการ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน พ.ศ.2556 (4.1-7-1) 

- เปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
พ.ศ.2556 (4.1-7.1) 

- มีการสนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ ในการสร้างผลงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรม แสดงถึงอัตลักษณ์
ขององค์กร อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ ยกระดับสังคม มีการสนับสนุนทุนวิจัย
นวัตกรรมให้โครงการละ 150,000  บาท เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นให้เป็นนวัตกรรมใหม่ขององค์กร สิ่งประดิษฐ์
ด้านการพัฒนาเครื่องจักร (4.1-7-1)  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการน าผลการประเมินผลส าเร็จการรับทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัล
ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ การสนับสนุนการเดินทางเสนอผลงานต่างประเทศ ไปใช้ในการปรับปรุง
นโยบายการให้ทุนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ได้
มีการปรับปรุงหลักเกณฑ ์ตลอดจนเพ่ิมจ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัย ได้แก่ ทุนส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทุน
จุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่ ศวท. (4.1-1-3)  มีผลให้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน (4.1-7-2)  สามารถผลักดัน
ผลงานให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจด้าน  การวิจัยของคณะมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การจัดสรรทุนสนับสนุนต่างๆ ภายในคณะ เพ่ือให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการขอรับการ
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สนับสนุน โดยทาง ศสวท. ได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานจัดสรรทุน/รางวัล ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ (4.1-3-8) และ
ผ่านทางระบบ AMS e-office เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ปฏิทินการด าเนินงานจัดสรรทุน/รางวัล  ให้บุคลากรได้รับทราบได้อย่าง
ทั่วถึง (4.1-7-3) 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
โดยการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ (4.1-1-3)  เพ่ือท าการปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยมีหน่วยงานหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบชัดเจน (4.1-1-7) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ได้น าผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยฯ แจ้งให้คณะกรรมการวิจัยฯ ทราบ  และจากการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2556 ได้น าสรุปประเด็นปัญหาได้ 2 ประเด็น คือขาดบรรยากาศด้านการวิจัย และขาดทักษะ
ด้านการเขียนผลงานวิจัย และเสนอแนวทางการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ดังนี้ 1. ท าแผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มนักวิจัย 2. ให้นักวิจัยพัฒนาทักษะการเขียน
โดยให้เขียนบทความลงวารสารข่าวศูนย์ฯ หรือนิตยสารด้านวิทยาศาสตร์หรือการเกษตรที่มีกองบรรณาธิการ  และ 
3. จัดสัมมนาวิชาการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสนเพื่อเพ่ิมทักษะในการน าเสนอผลงานและสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการของหน่วยงาน (4.1-1-3 , 4.1-1-7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 .00 5 .00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 3.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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              ข้อ 1 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของคณะ แต่ยังด าเนินการไม่เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ในการรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัยได้อย่าง
ครบถ้วน   
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิจัย  
4.1-1-14 

 
ประกาศ/หลักเกณฑ์/ระเบียบ/ค าสั่ง การสนับสนุน
การเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

4.1-3-6 ฐานข้อมูลนักวิจัยพี่เลี้ยง 
4.1-3-8 เว็บไซต์หน่วยงาน 
4.2-1-1 เว็บไซต์ของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ว า ร ส า ร สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
http://www.rdi.kps.ku.ac.th/e-journal 

4.2-1-2 จดหมายข่าว 
4.2-1-3 สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
4.2-1-4 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
4.2-1-5 เอกสารการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

วิชาการ 
  2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 

วิ เคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่ วไปเข้าใจได้  และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

4.1-3-8 เว็บไซต์หน่วยงาน  

4.2-2-1 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 

4.2-2-2 สรุปผลการจัดนิทรรศการงานเกษตร ก าแพงแสน/
เอกสารเผยแพร่ผลงาน /รายงานการประชุม
คณะกรรมการ วิ จั ย  คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2556 ในหัวข้อ สังเคราะห์
และวิเคราะห์งานวิจัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน   

4.2-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร 

  3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

4.1-3-8 เว็บไซตห์น่วยงาน  
4.2-2-1 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

ได้จาก ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
 

4.2-2-2 สรุปผลการจัดนิทรรศการงานเกษตร ก าแพงแสน/
เอกสารเผยแพร่ผลงาน /รายงานการประชุม
คณะกรรมการ วิ จั ย  คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2556 ในหัวข้อ สังเคราะห์
และวิเคราะห์งานวิจัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน   

4.2-3-1 วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์และวารสารข่าวศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

  4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การ ใ ช้ประโยชน์จริ งจากหน่ วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

4.2-4-1 เอกสารการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอก หรือชุมชน 

  5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิจัย  
4.2-5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ระเบียบ

ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ
สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ.2551 

  6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่น
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 

4.2-6-1 เว็บไซตส์ านักงานบริการวิชาการ 
(http://kuservice.ku.ac.th)  

4.2-6-2 เอกสารการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ 
4.2-6-3 แฟ้มข้อมูลสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน  6  ข้อ ดังนี้  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงานคณะ / สถาบันภายในวิทยาเขตก าแพงแสน และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย วิทยาเขตก าแพงแสน มีหน้าที่วางนโยบายและกรอบงานวิจัย
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และมีคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ก าแพงแสน  
คณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะกรรมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน  คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  คณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน  และคณะอนุกรรมการวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ   โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่

https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
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ก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการบริหารงานวิจัย และหลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย วางแผน ประสาน
และติดตามผลงานวิจัย ตลอดจนการน าความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน และเพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์ (4.1-1-2)    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้จัดท า วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความ
ทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ท า
หน้าที่ peer review บทความวิจัยก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ และเผยแพร่ในรูปของ Electronic Journal (4.2-1-1) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการ
เผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ดังนี้  

คณะเกษตร ก าแพงแสน  มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามประกาศคณะเกษตร 
ก าแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (4.1-1-14) และมีการมอบรางวัลส าหรับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ (4.2-1-2)  โดยในปี 2555 คณาจารย์ของคณะเกษตร ก าแพงแสน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 118 เรื่อง (4.2-1-3) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย และมีการให้รางวัลการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2555 (4.1-1-14)  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น การน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ เรื่อง “The 
Effect of caffeine on reaction time after sleep deprivation” ในการประชุมวิชาการระดับนานชาติ The 4th 
international conference on sport and exercise science ปี พ.ศ. 2556 การร่วมจัดแสดงงานสร้างสรรค์ในงานแสดง
นวัตกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้น (4.2-1-4)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณาผลงานวิจัย (4.1-1-
2) ผลงานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณ ทั้งผลงานวิชาการที่น าเสนอในที่ประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการสร้างเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิจัย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย (4.1-1-14)  และมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานต่างประเทศ โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. เป็นผู้พิจารณา ในปีการศึกษา 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในสารสารนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ฐานข้อมูล ISI และ
ฐานข้อมูล Scorpus จ านวนทั้งสิ้น 37 เรื่อง นอกจากนี้ คณะฯยังได้ร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ ตลอดจนพิจารณาผลงานวิจัย
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
โดยมีคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (4.1-1-2)  วางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การเผยแพร่
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ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับสถาบันวิจัยฯ  เช่น หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (4.1-1-14)   

บุคลากรวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน น าผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุมวิชาการ 
และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ  เช่น  

-  การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10  
-  การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 9   
-  การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9   
-  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6   
-  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ 5 
-  การประชุมวิชาการ Postharvest Pest and Diseases Management in Exporting 

Horticultural Crops 
-  The 14th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012 “Green and Sustainable 

Food Technology for All" 
-  The 29th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand 
-  The 24th International Congress of Entomology 
-  The 25th Annual and International Meeting of the Japanese Association for Animal 

Cell Technology (JAACT2012) 
-  The 30th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST30) 
-  The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty 

(NATPRO 4) 
-  World Crocodile Conference-Sri Lanka 
-  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  
-  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  Materials (An open Aecess Journal from MDPI) 
-  International Journal of Applied Science and Technology 
-  ฯลฯ 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ  เป็นที่ปรึกษานักวิจัยเพ่ือประเมินศักยภาพของบทความ
วิจัยในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ  ในการให้บริการปรึกษาแนะน าแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัย การ
ตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การให้บริการที่ชัดเจน (4.1-1-2)  และมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับบุคลากรวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยของ สวพป. (4.2-1-5)  โดยในปีการศึกษา 2555 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่จ านวน 26 เรื่อง (4.2-1-4) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีระบบและกลไกการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพ่ือท าการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดย
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไว้ในฐานข้อมูล งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.โดยการให้บริการผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลั ยฯ และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้างอิง แหล่งค้นคว้าหาความรู้ของสาธารณชน และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์ (4.2-2-1)  นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน ยังมีคณะกรรมการฯ ท าหน้าที่รวบรวม 
คัดสรร สังเคราะห์ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ น าเสนอให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การ
จัดเวทีอบรมและให้บริการทางวิชาการ ในงานเกษตร ก าแพงแสน ซึ่งจัดในช่วง วันที่ 1-10 ธันวาคม ของทุกปี งานเกษตร 
บางเขน ประจ าปี 2555 งานนิทรรศการบนเส้นทางวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 งานแสดงนวัตกรรม
งานวิจัย มก. วันที่ 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2556  รวมถึงมีการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย มาจัดท าเป็นวีดิทัศน์
เผยแพร่องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  (4.2-2-2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ยังมีกองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ เช่น วารสารปศุ
สัตว์เกษตรศาสตร์  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (4.2-2-3)  ท าหน้าที่ พิจารณา คัดเลือก
ผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ และเชื่อถือได้ ตีพิมพ์ลงในวารสาร และเผยแพร่ ไปยังสมาชิก และน าขึ้นเว็บไซต์ เพ่ือให้
ผู้สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ (4.1-3-8)  และมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บไซด์ของกรมพลศึกษา เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยอายุ 4-6 ปี” (4.2-2-3)  มีการน าผลงานวิจัยจากวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับ Q1 
และ Q2 มาเผยแพร่ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ เกี่ยวกับโภชนาการส าหรับนักกีฬาและผู้ที่ออกก าลังกาย เรื่อง
“เชอร์รี่” และ “ลูกเกด” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และการเผยแพร่ในวารสาร HEALTH CHANNAL คอลัมน์ 
Sport Science เป็นต้น 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก ข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน ผ่านแหล่งเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-2-1)  วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์   วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง (4.2-3-1)   มีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในรูปโปสเตอร์/ตัวอย่างจริง ในงานเกษตร ก าแพงแสน   งาน
เกษตร บางเขน  งานนิทรรศการบนเส้นทางวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 งานแสดงนวัตกรรม
งานวิจัย มก. วันที่ 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งมีการจัดท าวิดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ ในโอกาสต่างๆ 
วารสารทางวิชาการ (4.2-2-2)  ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน เว็บไซต์วิทยาเขตและหน่วยงานต่างๆ  (4.1-
3-8)   

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน   

มีการน าผลงานวิจัยด้านต่างๆ ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตก าแพงแสนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน รวมทั้งสิ้น  91  เรื่อง แบ่งเป็นการน าไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะจ านวน  53  เรื่อง  เชิงนโยบาย  2  เรื่อง   เชิงพาณิชย์  31  เรื่องและการใช้ประโยชน์
ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ จ านวน  5 เรื่อง (4.2-4-1)  เช่น  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  สโมสรฟุตซอลภูเก็ต ยูไนเต็ด และสโมสรฟุตซอลสุราษฎร์ธานีได้ขอ
อนุญาตน าแบบทดสอบที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตซอล(The KU F-SET) ซึ่งสร้างสรรค์โดย อ.ดร.นิรอมลี มะกะเจ 
ไปใช้ทดสอบและจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมให้นักกีฬาในทีม 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน   มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  คือ นมโรงเรียนที่มีปริมาณ
มากได้ทันกับการผลิต เป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการภายนอกได้โดยตรง   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด า 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างและการใช้สื่อการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4”   และผลงานวิจัยเรื่อง “คู่มือส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพส าหรับเด็กไทย อายุ  7–8 ปี” และผลงานวิจัยเรื่อง“การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู”  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการน าผลงานวิจัยเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณ
มากและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ จ านวน 7 เรื่องไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เพ่ือท าการผลิตผลิตภัณฑ์และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย  มีการพัฒนาประสิทธิภาพเตาชีวมวล ไปใช้ให้เกิดประโยชน์        การ
พัฒนาสารเคลือบเชลแล็ก เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษามังคุด  ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   มีการน าเมล็ดพันธุ์จาก
ผลงานวิจัยไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  มีพันธุ์อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 00-103 ก าแพงแสน 01-12 
ก าแพงแสน 00-58 จากผลงานวิจัยทีเ่ป็นที่ยอมรับและต้องการของเกษตรกรจ านวนมาก เป็นต้น 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัย วิทยา
เขตก าแพงแสน โดยมีหน้าที่ตามข้อ 5 คือ สนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่สังคมน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อ 6 ให้ค าปรึกษาการบริหารจัดการและสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
 นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน ท าหน้าที่ในการ  
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (4.1-1-2)  

ในส่วนการด าเนินการเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินการ
โดยยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ. 2551 (4.2-5-1) 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง )    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้ส านักบริการวิชาการ โดยหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา 

เป็นผู้ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาแก่อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการจะเขียนค าขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
รวมทั้งจัดท าแบบหรือเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผ่านทาง
มหาวิทยาลัย (4.2-6-1)  
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรด าเนินการ
เพ่ือขอจดสิทธิบัตรฯ เช่น มีการให้ความรู้ในด้านสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัยให้กับบุคลากร โดย ในวันที่ 20  
กันยายน  2555  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง “การสืบค้นและยื่นจดสิทธิบัตร /         
อนุสิทธิบัตร”และในวันที่ 29 กันยายน 2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง งานวิจัยกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทางกฎหมาย  และต่อมาได้มีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานการจดสิทธิบัตร พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เพ่ือการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน (4.2-6-2)   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  เรื่อง 
“สูตรอาหารข้นส าหรับโคนมที่ใช้กากใบมันส าปะหลังเป็นส่วนผสม” และมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อยู่
ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตร (4.2-6-3)  เช่น 

1. กรรมวิธีการพอกและเคลือบเมล็ดพันธุ์พืชโดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
2. กรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมาก และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ 
3. กรรมวิธีการผลิตน้ าดีจระเข้แข็ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ 
4. ฟิล์มบรรจุภัณฑ์คอมโพสิตของพอลิเอทิลีนชนิดหนาแน่นต่ า-ซิโอไลต์ที่สามารถยืดอายุผลิตสด 
5. งานประดิษฐ์เครื่องมือวิเคราะห์ค่าน้ าของดิน 
6. วิธีการสร้างโครงตาข่าย (Mesh) จากข้อมูลกลุ่มพิกัด (Point Cloud) 3 มิต ิ

และมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีอยู่ระหว่างยื่นจดอนุสิทธิบัตร  เช่น 
1. เครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยด้วยไอน้ าแรงดันสูงขนาดเล็ก 
2. พันธุ์อ้อยก าแพงแสน 01-29 
3. เครื่องระเหยน้ าและแอลกอฮอล์แบบลดความดันส าหรับการผลิตสารสกัดบัวบก 
4. เครื่องกรองตะกอนอะลูมิเนียมไฮรอกไซด์ด้วยแรงดันสูง  
5. อุปกรณ์แสดงปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการปั่นจักรยาน 
6. การใช้ใบโสนในโคนม 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ  
5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6  ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6  ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  สัดส่วน 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน   =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหน่วยงานในสถาบัน 

 
ผลการด าเนินงาน  

 ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
บุคลากรวิจัย  ดังนี้ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในจ านวน  29,944,638.67 บาท และจากภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน  149,812,506.79 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,757,145.46  บาท    (เป็นงบประมาณกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 155}473}361.46 บาท  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13,170,000.00 บาท และกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11,113,784.00 บาท) 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด จ านวน 519 คน ลาศึกษาต่อ 54 คน ปฏิบัติงานจริง 465 
คน (เป็นอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  337 คน กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 28 คน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 คน) 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขา ดังนี้ 
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กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

 
155,473,361.45 

=  470,357.14 บาท/คน 
337 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
461,345.29 

X 5   = 12.82  คิดเป็น 5 คะแนน 
180,000 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

 
13,170,000.00 

=  470,357.14 บาท/คน 
28 

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
470,357.14 

X 5  = 15.68 คิดเป็น 5 คะแนน  
150,000 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

 
11,113,784 

=  111,137.84  บาท/คน 
100 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
111,137.84 

X 5  = 7.41 คะแนน 
75,000 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-11 เอกสารข้อมูลการได้รับจัดสรรทุนวิจัย 

4.3-1-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

เป้า 
หมาย
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 2554 2555 2554 2555 

4.3 
127,143,955.66 264,058.06

บาท/คน 

161,511,678.99 338,954.21
บาท/คน 5.00 5.00 180,000

บาท/คน 
บรรล ุ

481.5 476.5 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

115,211,255.66 282,380.53
บาท/คน 

140,775,084.99 408,635.95
บาท/คน 

7.84
คะแนน 

5.00 180,000
บาท/คน 

บรรลุ 
408 344.5 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

6,245,000 244,901.96
บาท/คน 

13,170,000.00 478,909.09
บาท/คน 

8.16 
คะแนน 

5.00 150,000
บาท/คน 

บรรลุ 
25.5 27.5 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร ์

5,687,700 118,493.75
บาท/คน 

7,566,594.00 72,407.60
บาท/คน 

11.37
คะแนน 

4.83
คะแนน 

75,000
บาท/คน 

ไม่บรรลุ 
48 104.5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

เป้า 
หมาย
2555 

การ
ประเมิน

เป้า 
หมาย 2554 2555 2554 2555 

4.3 
133,649,705.22 271,094.74

บาท/คน 
 

 5.00 5.00 180,000
บาท/คน 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ493.0  

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

และ 
เทคโนโลยี 

 
 

13,170,000 470,357.14 
5.00 5.00 180,000

บาท/คน 
บรรล ุ

 
28.00 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

 
 

155,473,361.46 461,345.29 
5.00 5.00 150,000

บาท/คน 
บรรล ุ

 337.00 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร ์

 

 

11,113,784 111,137.84 
5.00 5.00 

75,000
บาท/คน 

บรรล ุ
 100 
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

เกณฑ์การประเมิน   ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

  
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี  10 

ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น เช่น ความร่วมมือการจัด

แสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศหมายถึงนับ

รวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

อาเซียน) 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ  5  คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 การคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ในปปีฏิทิน พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ านวน  423 ผลงาน    ดังนี้ 

- มีการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
หรือในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI  

น้ าหนัก  0.25 266   66.25 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ ชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.  

น้ าหนัก 0.5 43  21.50 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

น้ าหนัก 0.75 9   6.75 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR หรือในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus  

ค่าน้ าหนัก 1.00 104  104 

 
 แต่เมื่อน ามาแยกผลงานตามสาขา 

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมค่าถ่วงน้ าหนัก  6.25  คิดเป็นร้อยละ  21.55  ได้คะแนนเต็ม  5 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี รวมค่าถ่วงน้ าหนัก 182   คิดเป็นร้อยละ  48.28  ได้คะแนน

เต็ม 5 
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมค่าถ่วงน้ าหนัก 11.25 คิดเป็นร้อยละ 9.96 ได้คะแนน 4.98 
 
เมื่อน าคะแนนของแต่ละสาขามาหาค่าเฉลี่ย จะได้คะแนน  4.99  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

5-1-1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.3-1-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 บรรลุ/ไม่บรรล ุ ปี 2555 

สมศ. 5 
ร้อยละ
42.58 

ร้อยละ
23.38 

ร้อยละ
4.99 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน บรรลุ ร้อยละ 20 

 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 บรรลุ/ไม่บรรล ุ ปี 2555 

สมศ. 5 
ร้อยละ
42.58 

ร้อยละ
23.38 

ร้อยละ 
4.99 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

4.99 
คะแนน บรรลุ ร้อยละ 20 

   



             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    132  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงาน

รวม 2 ปี 2554 2555 
1 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 75 86 161 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 0 53 53 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 0 2 2 
 - การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ 0 31 31 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

(การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์) 

11 5 16 

3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

86 91 177 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั
ทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

533 519 1,052 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

16.14%  100
533
86

  17.53%  100
519
91

  16.83%  100
1052
177



 

6 คะแนนท่ีได ้ 4.04 5
20

16.14
  4.38  5

20
17.53

   5
20

16.83
 = 4.21 

รายการหลักฐาน 

 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
6-1-1 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์

4.3-1-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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 ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 ปี 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ 

สมศ. 6 
ร้อยละ
21.48 

ร้อยละ
16.14 

ร้อยละ
16.87 

5.00 
คะแนน 

4.04 
คะแนน 

4.22 
คะแนน 

ร้อยละ 20 ไม่บรรล ุ

 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 ปี 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ 

สมศ. 6 
ร้อยละ
21.48 

ร้อยละ
34.89 

ร้อยละ
17.53 

5.00
คะแนน 

5.00
คะแนน 

4.38
คะแนน 

ร้อยละ 20 ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 10 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
ผลการด าเนินงานรวม 2 ป ี

2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 บทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

0.25 58 14.50 11 2.75 69 17.25 

2 บทความวิชาการที่ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

0.50 13 6.50 6 3.0 19 9.5 

3 ต า ร าหรื อหนั งสื อที่ มี ก า ร
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด 

0.75 2 1.50 4 3.0 6 4.5 

4 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง  มีผู้ ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 16 16 11 11.0 27 27 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่
ได้รับรองคุณภาพ 

38.50 19.75 58.25 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั
ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)* 

533 519 1,052 

คะแนนท่ีได ้
100

533
38.50

 = 7.22 100
519

19.75
 = 3.81 100

1052
58.25

 = 5.54 

5
10

7.22
 = 3.61 5

10
3.81

 = 1.90 5
10

5.54
 = 2.77 
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รายการหลักฐาน 

 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

7-1-1 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

4.3-1-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ ปี 2555 

สมศ. 7 
ร้อยละ
7.97 

ร้อยละ
7.22 

ร้อยละ
3.66 

3.99
คะแนน 

3.61
คะแนน 

1.83
คะแนน 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 10 
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

      เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน คะแนน (5 คะแนน) เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 บรรลุ/ไม่บรรลุ ปี 2555 

สมศ. 7 
ร้อยละ
7.97 

ร้อยละ
7.81 

ร้อยละ
3.81. 

3.99
คะแนน 

3.90
คะแนน 

1.90
คะแนน 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 10 
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องค์ประกอบที่ 5 บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5         
การบริการทางวิชาการแก่สังคม  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
มาก ตามตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก โดยภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ  สมศ. จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ได้คุณภาพระดับดีมาก  

ส่วนผลคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก โดย
ภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. จ านวน  6  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 30 117.00 43.82 123.00 45.56 5.00 5.00 

267.00 270.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เร่ือง     52 64 
    

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง     36 35 
    

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

เร่ือง     29 24 
    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท้ังหมด 

เร่ือง     267 270 
    

หมายเหตุ : มีการปรับข้อมูลผลงานท่ีมีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัยใหม่ โดยพิจารณาข้อมูลจากระดับคณะและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 
1 ภายในสถาบัน (ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 5 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 
2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อ
ความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 5 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

5.1-1-1 
 

ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง
ระเบียบวา่ด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 

   5.1-1-2 
 

(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1-5-1)รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

    5.1-1-3 แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน พ.ศ.2552-2561 

    5.1-1-4 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

    5.1-1-5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน 

5.1-2-1 
 

รายวิชา 02031473 จุลินทรีย์ปฏปิักษ์เพื่อการ
จัดการโรคพืช 

    5.1-2-2 1. แบบขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 
เรื่อง ท่ีปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้างอาคาร
หอพักนิสิตภายใน อาคาร 2 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
2. รายวิชา 01203354  การออกแบบฐานราก 

     1. รายวิชา 02201434 วิศวกรรมการจัดการดินและน้ า 
    5.1-2-3 

 
1. โครงการวารีบ าบัด (การออกก าลังกายในน้ าเพื่อ
สุขภาพ) กับรายวิชา 02301148 
2. รายวิชา 02301147 กีฬาผจญภัย ไปร่วม
ให้บริการการจัดนิทรรศการด้านวทิยาศาสตร์การ
กีฬา เนื่องในงานเกษตรก าแพงแสน 

    5.1-2-4 
 

1. โครงการชุมนุมสัมพันธ์ ครั้งท่ี 9 
2. รายวิชา 01460442 

5.1-2-5 
 

1. รายวิชา 02181441 
2. โครงการเหด็ศึกษาน่ารูห้นูท าได้ กับโครงการครบ
เครื่องเรื่องเหด็นางฟ้าภูฐาน  

  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย 

5.1-3-1 โครงการผลติแอนติบอดี  
   5.1-3-2 1. บันทึก ขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปร่วม

โครงการฯ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องหลักสตูรการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมสมรรถนะของผูน้ าองค์กรกีฬาส่วน
ภูมิภาค 

    5.1-3-3 
 

1. โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง ท่ีปรึกษาควบคุม 
2. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต อาคาร 2 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
3. โครงการการพัฒนาเครือข่าย Q อาสามุ่งสู่พืชอาหาร
ปลอดภัย จังหวัดนครปฐม (มกอช.) 
4. การพัฒนาระบบ การผลิตทางการเกษตร และ
อาหาร เพื่อความเข้าแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร 
จังหวัดนคปฐม (สกอ.)  
5. โครงการวิจัย เรื่อง การวางแผนจัดการแผนมีส่วน
ร่วม เพื่อความมั่นคงด้านน้ า จังหวัดนครปฐม 

    5.1-3-4 
 

1.โครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลดว้ย 3 ภาษา 
2.กิจกรรมบริการวิชาการ โดยรับนิสิตฝึกงาน 

    5.1-3-5 
 

1. บันทึกภาคสนามการบริการวิชาการใน
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน โดยการจดักิจกรรม
การอบรมการผลิตเห็ด 
2. สรุปผลโครงการการบูรณาการทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรยีนรู้ 

    5.1-3-6 1.โครงการพัฒนาวิชาการ พัฒนาอุปกรณ์และวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ่
2.  โครงการพัฒนาวิชาการ  การให้บริการงาน
วิชาการและงานวิจัยด้วยกล้องจลุทรรศน์และกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

5.1-3-7 1. โครงการคลินิกเทคโนโลยี “การสรา้งความ
เข้มแข็งให้กลุ่มผูเ้ลีย้งไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์
ตามหลักการผลติแบบธรรมชาต ิ
2. โครงการวิจัย อาหารผสมเองตอ่สมรรถภาพการ
ผลิตของไกลู่กผสมพันธ์ุตะเภาทองเกษตรศาสตร ์

  4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5.1-4-1 
 

มคอ. 5 รายวิชา 02031484 02031473 และ 
02031271 

   5.1-4-2 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชาสรรีวิทยาฯ ครั้งท่ี 4/2556 เมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2556 วาระที่ 3.1 ติดตามการด าเนินงาน
ด้านบูรณาการบริการวิชาการ 
2. โครงการพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาด้านเวช
ศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที ่
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   5.1-4-3 แบบสรุปกิจกรรม : เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างระบบ
ท่อในอาคาร 

    5.4-4-4 1. รายงานผลการประเมินการบูรณาการการสอน

ภาษาจี นแนวบู รณาการกั บภ าษา ไทย  และ

ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาจีนกลางเบื้องต้น 2 และ

รายวิชาภาษาจีนกลางเบื้องต้น 3 

2. รายงานผลการประเมินการบูรณาการการสอน

ภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2555 
3. รายงานผลการประเมินการบูรณาการแบบฝึกหัด
ของแบบเรียนชุด Kuaile Beijing: Shiyong 
Richang Hanyu Huihua (Happy Beijing: 
Practical Chinese Conversation) ระหว่าง
โครงการบริการวิชาการกับรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 
4. รายงานผลการประเมินการบูรณาการการสอน
เรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษระหว่างโครงการ
บริการวิชาการกับรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2555 

5.1-4-5 
 

1. โครงการเหด็ศึกษาน่ารู้ หนูท าได้ (หน้าค าน า) 
2. โครงการการบรูณาการทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กับการจดัการเรียนรู ้

  5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
และคลินิกสุขภาพพืช 

   5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
สรีรวิทยาฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2556 วาระที่ 3.1 ติดตามการด าเนินงานด้านบูรณา
การบริการวิชาการ 

5.1-5-3 1. แบบประเมินผลการบูรณาการการสอนภาษาจีน
แนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก
โครงการบริการวิชาการสู่การสอนในรายวิชา 
01362101 ภาษาจีน I ภาคปลาย ปีการศึกษา 
2555 - ค าช้ีแจง 

2. ผลการประเมินของนิสิต รายวิชา 01362113 

ภาษาจีนพื้นฐาน I 

3. รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน ครั้งที่ 

6/2556 (แผนวิจัย) 
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    5.1-5-4 
 

รายงานการสัมมนาภาควิชาการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน ระหว่างวันท่ี 1-3 พฤษภาคม 
2556 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 ในการด าเนินการ
ตามระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (5.1-1-1)  โดยมีแผนบริหารด้านบริการวิชาการ (5.1-1-2) 
เป็นแนวทางด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
พ.ศ.2552-2561 (5.1-1-3) เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนในรูปแบบต่างๆ ชองภาครัฐ เอกชน
และประชาชนทั่วไป และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
(5.1-1-4, 5.1-1-5) นอกจากนี้วิทยาเขตก าแพงแสนมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะให้เปล่าที่
หน่วยงานถ่ายทอดองค์ความรู้หรือบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เห็นถึงความส าคัญของการบริการวิชาการจึงก าหนด

นโยบายและมาตรการที่ 4 เรื่อง การน าความรู้จากการให้บริการวิชาการมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พ.ศ. 2552 -2561  เพ่ือเป็น
หลักการในการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ดังนั้นจึงมีนโยบายส่งเสริมให้คณะ/ส านัก/สถาบันที่เป็นแหล่ง
สร้างงานบริการวิชาการ ได้น าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชน
มาใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิธีการต่างๆ โดยคณะน าไปจัดท าเป็นแผนการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการสอนของนิสิตให้มีคุณภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้นหรือนิสิตไปร่วมกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ในงานเกษตรก าแพงแสน คือ 

2.1 การน าองค์ความรู้ วิธีการด าเนินงานด้านบริการวิชาการไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เช่น 
     คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการด าเนินการโครงการบริการวิชาการให้หน่วยงานภายนอกได้ส่งตัวอย่าง

พืชที่เกิดโรคต่างๆ ให้คลินิกโรคพืชเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ/วิธีก าจัดและดูแลพืช ซึ่งในการวิเคราะห์ได้น าผลไป
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 02031473 จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือการจัดการโรคพืช(5.1-2-1) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง โครงการที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตอาคาร 2 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โครงการนี้ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธาได้น าไปใช้สอนนิสิตระดับปริญญาตรี ในรายวิชา 01203354 การออกแบบฐานราก (5.1-2-2) และได้
น าโครงการบริการวิชาการ การวางแผนจัดการแผนมีส่วนร่วม เพ่ือความมั่นคงด้านน้ า จังหวัดนครปฐม โครงการการ
พัฒนาเครือข่าย Q อาสามุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐม (มกอช.)  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
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เครือข่าย ทสม. จังหวัดนครปฐม (ทสจ.) น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชา 02201434 วิศวกรรมการ
จัดการดินและน้ า 

2.2 การสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ให้บริการวิชาการ เช่น 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีโครงการวารีบ าบัด (การออกก าลังกายในน้ าเพ่ือสุขภาพ) กับ
รายวิชา 02301148 การออกก าลังกายในน้ าเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการเป็นผู้น าการออกก าลัง
กายในน้ า ซึ่งมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนิสิตปัจจุบันมีความสามารถในการเป็นผู้น าการออกก าลังกายในน้ า ไม่น้อย
กว่า 10 คนและมีการบูรณาการผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการออกก าลังกายในน้ าที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของข้อเข่า
ในผู้หญิงที่มีข้อเข่าเสื่อมกับการสอน รายวิชา 02301364 การบาดเจ็บจากการกีฬาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดย
ก าหนดให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในคลินิกฟ้ืนฟูภายหลังการบาดเจ็บจากการกีฬา ณ วิทยาเขตก าแพงแสนหรือวิทยา
เขตบางเขน นอกจากนี้ ได้ให้นิสิตปริญญาโทเปิดหน่วยบริการด้านเวชศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่ ให้กับนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” เพ่ือ
เป็นแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอน  การน าความรู้จากรายวิชา 02301147 กีฬาผจญภัย ไป
ร่วมให้บริการการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2555(5.1-2-3) 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้น านิสิตปริญญาโทรายวิชา 01460442 ไปถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับชุมชนในโครงการชุมนุมสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 (5.1-2-4)   

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ก าหนดให้นิสิตที่เรียนรายวิชา 02181441 น าความรู้ที่ได้ไป
จัดท าเป็นโครงการเห็ดศึกษาน่ารู้หนูท าได้กับโครงการครบเครื่องเรื่องเห็ดนางฟ้าภูฐาน (5.1-2-5)   

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มี สถาบัน ส านัก ที่ให้การสนับสนุน
การเรียนการสอน ซึ่งมีสถานที่ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริง และบุคลากรที่มีองค์ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ช่วย
ฝึกสอน เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ด้านการเลี้ยงสุกร โคเนื้อโคนม แพะแกะ 
ฟาร์มวารานัส และการแปรรูปจากเนื้อสัตว์ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ การผลิตสื่อ 
การถ่ายภาพ ชื่อพันธุ์และปลูกปาล์มของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน การใช้ห้องสมุดของส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน การผลิตน้ าดื่มพระพิรุณของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
การบริการวิชาการและการวิจัยเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการร่วมกันเสมอมา เนื่องจากการบริการวิชาการ

จะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ความรู้ที่ได้จากการท าวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการให้บริการวิชาการและ
งานวิจัยเป็นที่ต้องการในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือผลจากงานบริการวิชาการน าไปสู่ประเด็นหัวข้องานวิจัย 
โดยข้อมูลมาจากความต้องการของผู้มาขอใช้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ซึ่งจะเห็นว่าการบริการวิชาการและการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญและเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะวิชาและ
หน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการให้บริการวิชาการและสามารถน า
ความรู้จากโครงการบริการวิชาการแนวทางเดียวกันน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย  

3.1 คณะเกษตร ก าแพงแสน น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐ
และเอกชนมาใช้ในการบูรณาการกับการวิจัย (5.1-3-1) เช่น โครงการผลิตแอนติบอดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิต
แอนติบอดีชนิดต่างๆ ที่เป็นความต้องการของงานวิจัย ซึ่งช่วยให้การด าเนินการวิจัยสามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง 
และลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้าแอนติบอดีจากต่างประเทศ  
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3.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการบูรณาการการทดสอบสมรรถภาพและประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกายประชาชนทั่วไป (อายุ 19 -35 ปี) และผู้สูงอายุ (อายุ 60-89 ปี) พร้อมให้ค าแนะน าในการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบที่ได้ เพ่ือจัดโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายเป็นรายบุคคล แล้วน าผลที่
ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นมาใช้ในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับประชาชน
ไทย อายุ 19-59 ปี และผู้สูงอายุ ระหว่างอายุ 60-89 ปี โดยให้นิสิตระดับปริญญาโทเป็นผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมทั้งจัด
ให้มีการเผยแพร่วิธีการทดสอบและกิจกรรมดังกล่าวในงาน Road Show Sport Science Expo 2013 ของกรม
พลศึกษา ในระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2556 ณ ศูนย์สยามพารากอน และวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2556 ณ 
ศูนย์การค้าเซนทรัล พัทยา (5.1-3-2) สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา มีการจัดท าโครงการวิจัย เรื่องหลักสูตร
การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพของผู้น าองค์กรกีฬาส่วนภูมิภ าค ซึ่งจะให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้
ประสบการณ์ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกีฬาแล้วน าผลของการท าวิจัยที่ได้ไปใช้ในการฝึกอบรม เพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะของผู้น าองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค  

3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยมี
การด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง ที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้างอาคาร
หอพักนิสิต อาคาร 2 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และได้น างานบริการวิชาการ เรื่อง
โครงการการพัฒนาเครือข่าย Q อาสามุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐม (มกอช.) บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาระบบ การผลิตทางการเกษตร และอาหาร เพ่ือความเข้าแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร จังหวัดนคปฐม 
(สกอ.) และโครงการวิจัย เรื่อง การวางแผนจัดการแผนมีส่วนร่วม เพ่ือความมั่นคงด้านน้ า จังหวัดนครปฐม (5.1-3-3) 

3.4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
เช่น โครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษา มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01362113 , 
01362114  และ 01362101  และบูรณาการกับงานวิจัยในโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความต้องการในการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต์ 

3.5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
(5.1-3-5) เช่น โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน โดยการจัด
กิจกรรมการอบรมการผลิตเห็ด และมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยการบูรณา
การทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีส านัก สถาบันที่ให้การสนับสนุนการเรียน
การสอน ซึ่งมีสถานที่ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยด้านพืช สัตว์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และห้องปฏิบัติการวิจัย 
และบุคลากรที่มีองค์ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ช่วยฝึกสอน เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พั ฒ น า  ก า แ พ ง แ ส น  ( 5 . 1 -3-6)   ด้ า น ก า ร เ ลี้ ย ง สุ ก ร  โ ค เ นื้ อ โ ค น ม  แ พ ะแ ก ะ  ฟ า ร์ ม ว า ร า นั ส  
การแปรรูปจากเนื้อสัตว์ และโครงการคลินิกเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ตะเภาทอง
เกษตรศาสตร์ตามหลักการผลิตแบบธรรมชาติ มาตั้งโจทย์งานวิจัยเรื่อง อาหารผสมเองต่อสมรรถภาพการผลิตของ
ไก่ลูกผสมพันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์  ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (5.1-3-7)  ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ การ
ผลิตสื่อ การถ่ายภาพ ชื่อพันธุ์และปลูกปาล์มของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน   
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4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีระบบการติดตามความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยก าหนดให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดการน างาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และบูรณการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยในระบบฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการ และให้แต่ละคณะด าเนินการประเมินผลในการน าความรู้หรือประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้
ในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการหรือนิสิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ นอกจากนี้มีการตั้งเป้าหมายให้คณะน างานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย และติดตามผลการด าเนินงานไปตามเป้าหมายที่ตั้งหรือไม่ เพ่ือน ามาวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  

4.1 คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ ใน มคอ. 5 ของรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น รายวิชา 02031484 02031473 และ 02031271 (5.1-4-1) 

4.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการประเมินผลความส าเร็จฯ เช่น สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลัง
กาย มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ในโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน “โครงการวารีบ าบัด (การออก
ก าลังกายในน้ าเพ่ือสุขภาพ) กับรายวิชา 02301148 การออกก าลังกายในน้ าเพ่ือสุขภาพ” ซึ่งด าเนินการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 45 คน ตามที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
เป็นนิสิตปัจจุบันมีความสามารถในการเป็นผู้น าการออกก าลังกายในน้ า ไม่น้อยกว่า 10 คน  และสาขาชีวกล
ศาสตร์การกีฬา มีการประเมินผลส าเร็จของโครงการเวชศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้วัด มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ประเมินผลหลังการปฏิบัติงานทุกวัน เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานในวันต่อไป (5.1-4-2) 

4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีระบบติดตามประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนิสิต 
ในโครงการ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
และได้น าผลการประเมินความส าเร็จของงานบริการวิชาการและงานวิจัยในเรื่อง การวางแผนการจัดการแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือความมั่นคงน้ า จังหวัดนครปฐม ที่ไปบูรณารายวิชา 02201434 และ02201438 ในการน านิสิตลง
ปฏิบัติพื้นท่ีจริง เพ่ือศึกษาและเข้าใจ การเรียนรู้แบบองค์รวม สังคม ชุมชน (5.1-4-3) 

4.4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสายวิชาศิลปศาสตร์ ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการ เรื่องโครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษากับการเรียนการสอน ในประเด็นต่อไปนี้ (5.1-4-4) 

  1) การสอนภาษาจีนแนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  2) การใช้แบบฝึกหัดประกอบแบบเรียนชุด Kuaile Beijing: Shiyong Richang Hanyu Huihua 

(Happy Beijing: Practical Chinese Conversation)  
  3) การสอนเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษ  
  4) กิจกรรมนอกห้องเรียน—การสาธยายพระมหาปณิธาน 12 ประการของพระยูไลไภษัชยคุรุ

พุทธเจ้า ด้วย 3 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 ผู้ประเมินมี 2 กลุ่ม คือ ผู้เรียนในโครงการ 3 in 1 รุ่นที่ 1 – 3 และนิสิตของวิทยาเขต ในรายวิชา 

01362101 ภาษาจีน I 01362114 ภาษาจนีพ้ืนฐาน II และ 01362212 ภาษาจีนขั้นกลาง II  ดังนี้  
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การประเมินผลการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนในโครงการกับในสายวิชา 
 
 
เรื่องที่ประเมิน 

ผู้ประเมินในโครงการและค่าความพึงพอใจ
โดยรวม 

ผู้ประเมินในสายวิชาและค่าความพึงพอใจโดยรวม 

รุ่นที่ 1 + 2 รุ่นที่ 3 หลักฐาน
สนับสนุน 

รายวิชา 
01362101 

รายวิชา 
01362114 

รายวิชา 
01362212 

หลักฐาน
สนับสนุ

น 
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. การใชแ้บบฝึกหัด
ประกอบแบบเรยีนชุด 
Kuaile Beijing: Shiyong 
Richang Hanyu 
Huihua(Happy Beijing: 
Practical Chinese 
Conversation) 

 
 
 

4.33 
ดี 

 
 
 

4.67 
ดีมาก 

 
 
 

5.1-4-3 

ไม่ได้ประเมิน 
 เนื่องจากไม่ได้ 
ใช้แบบฝึกหัด 

 
 
 

4.42 
ดี 

ไม่ได้ประเมิน 
เนื่องจากได้ใช้
แบบฝึกหัดฉบับ
ก่อน ในปี 

พ.ศ. 2554 

5.1-4-4 

3. การสอนระบบเสียง
 ภาษาอังกฤษ 

4.25 
ดี 

4.36 
ดี 

 
5.1-4-5 

ไม่ได้ประเมิน 
เนื่องจากไม่ได้
เรียนเรื่องระบบ

เสียง
ภาษาอังกฤษ 

4.17 
ดี 

ประเมินแล้วใน
รอบปี

การศึกษา 
2554 

 
5.1-4-6 

4. กิจกรรมนอกห้องเรยีน
การสาธยายพระมหา
ปณิธาน 12 ประการ
ของพระยูไลฯ เป็น
ภาษาจีน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 

 
 

4.47 
ดี 
 

 
 
 

5.1-4-7 

ไม่ได้ประเมิน    
เนื่องจาก
ไม่ได้รับชม
กิจกรรม 

 
 

4.12 
ดี 
 

 
 
 

5.1-4-8 

จะเห็นได้ว่า ค่าความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ ของการบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนอยู่ระหว่าง 4.12 ระดับดี (กิจกรรมสาธยายพระมหาปณิธาน) กับ 4.90 ระดับดีมาก (การสอนภาษาจีน
แนวบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ค่าความพึงพอใจโดยรวมต่อการบูรณาการทั้ง 4 ประเด็น มีค่าเฉลี่ย 
4.43 ระดับ 

4.5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน  การสอนและการวิจัย  (5.1-4-5) เช่น โดยจัดท ารายงานการประเมินผล
ส าเร็จการบริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการเห็ดศึกษาน่ารู้หนูท าได ้และการประเมินผลส าเร็จฯ โดยโครงการ
การบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่าครูมีความรู้หลังการอบรมสูงขึ้น  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

5.1 คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ทั้งงานของห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ที่บูรณาการกับการฝึกงานและ
งานวิจัยที่บูรณาการกับปัญหาพิเศษของนิสิต (5.1-5-1) 
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5.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การจากการประเมินผลความส าเร็จของโครงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน “โครงการวารีบ าบัด (การออกก าลังกายในน้ าเพ่ือสุขภาพ) กับรายวิชา 02301148 
การออกก าลังกายในน้ าเพ่ือสุขภาพ” ได้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง โดยควรกระตุ้นให้นิสิตมีความตั้งใจและขยัน
ฝึกให้มีจ านวนมากกว่านี้ เพ่ือที่นิสิตจะได้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ (5.1-5-2) 

5.3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสายวิชาศิลปศาสตร์ น าผลประเมินไปปรับปรุงเนื้อหา  สื่อ
การสอน เอกสารประกอบการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน (5.1-5-3) เช่น ผู้เรียนในโครงการ 3 in 1 รู้สึก
เครียดกับการเรียนภาษาจีน จึงเสนอแนะในแบบประเมินว่า ขอให้ผู้สอนผ่อนคลายบรรยากาศเคร่งเครียดด้วยการ
น าบทเพลงภาษาจีนมาสอน ผู้สอนจึงจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพลง “Tianmimi” (หวานปานน้ าผึ้ง) แล้ว
น าไปทดลองใช้กับนิสิต ในรายวิชา 01362113 ภาษาจีนพ้ืนฐาน I หลังจากนั้นให้นิสิตประเมินการสอน ผู้สอน
ปรับปรุงสื่อการสอนดังกล่าวอีกครั้ง โดยจัดท าเอกสารในรูปของแบบฝึกหัด แล้วน าไปใช้กับผู้เรียนในโครงการ 3 in 1 
ทั้งนี้ผู้เรียนฟังบทเพลงจากซีดี แล้วเติมค าลงในช่องว่างของเนื้อเพลงในเอกสาร  และศึกษาเปรียบเทียบผลประเมิน
ของผู้เรียนในสาขาวิชากับของผู้เรียนในโครงการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการสอนในรายวิชาภาษาจีน
พ้ืนฐานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต์ ปีการศึกษา 2557 

5.4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปบริการ
วิชาการแก่สังคม และพัฒนา  การเรียนการสอน น าผลการด าเนินงานมาถอดบทเรียนในการสัมมนาเพ่ือปรับปรุง
แนวทางการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และในโครงการ
การบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะส าหรับวาง
แผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งต่อไป (5.1-3-4) 

5.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการน าผลการประเมินไปบูรณาการกับงานบริการวิชาการการวิจัย 
กับการเรียนการสอน และน าพัฒนาสร้างรายวิชาการเรียนใหม่ รายวิชา 02201438 วิศวกรรมสังคมเกษตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

5.2-1-1 1. ภาพกิจกรรมการประชุมโครงการ 9 บวร พร้อมขยาย
ผลการด าเนินงานปี 2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี 8/2555 วันท่ี 25 กันยายน 2555 

   5.2-1-2 1. รายงานผลการส ารวจความต้องการรับบริการทาง
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ประจ าปี
การศึกษา 2555 

    2. บันทึกช่วยจ าคณะกรรมการประจ า ศสวท. ในเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 

     
 

3. ผลการส ารวจความต้องการของชุมชนโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน 

     4. สรุปผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
     5. งานวิจัยเรื่องความต้องการสื่อการส่งเสริม 
  2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

5.2-2-1 กิจกรรมบริการวิชาการ 
   5.2-2-2 ภาพกิจกรรมการจัดโครงการ 9 บวร 
   5.2-2-3 1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน 

2. สรุปผลโครงการบูรณาการทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ หน้าที่ 15-16 

    5.2-2-4 1. หนังสือขอร่วมจัดงานเครื่องจักรกลเกษตรไทย         
ปี 2555  
2.หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออาจารย์พิเศษ 

    5.2-2-5 
 

แบบขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   
รถแทรกเตอร์อัจฉริยะน าร่องดาวเทียม ในงานเกษตร
ก าแพงแสน 2555 

    5.2-2-6 1. บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก 
2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2556 (The 4th ICSES 2013) ระหว่างวันที่ 26 – 
29 มีนาคม 2556   
3. ภาพกิจกรรมการให้บริการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายแก่บัวขาว บัญชาเมฆ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.2-2-7 
 

หนังสือ เ ชิญวิทยากร ภาควิชาปฐพี  คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

    5.2-2-8 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการ 
บูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อ าเภอก าแพงแสน 
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ความร่วมมือด้านการ
ก าหนดมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร(วารสารข่าว 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 
ประจ าเดือนเมษายน 2556) 

    5.2-2-9 โครงการคลินิกเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
ผู้เลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ตามหลักการผลิตแบบ
ธรรมชาติ 

    5.2-2-10 1. โครงการพัฒนาขดีความสามารถด้านบริหารพนักงาน
ระดับ 8 และระดับ 9 
2. โครงการฝึกอบรมยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

    5.2-2-11 1. บันทึกลงนามความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ 
เรื่อง Green Bamboo Powder (GBP) : Basic 
Science and Advanced Technologies for 
Industrial Applications of Bamboo 
2. งานวิจัยเรื่อง “A Study on Green Bamboo 
Powder Silage on Animal Feeding   
3. โครงการพัฒนาวิชาการ Green Bamboo Silage   

    5.2-2-12 โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัด
นครปฐม 

  3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

5.2-3-1 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  
2. ภาพกิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน โครงการ 
9 บวร 

   5.2-3-2 
 

1.ผลการประเมินด้านการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบและอาหารสัตว์ 
2. ผลการประเมินโครงการงานเครื่องจักรกลเกษตรไทย 
ปี 2555 

5.2-3-3 
 

1. การประเมินผลการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย การประชุมสาขาฯ 
วาระที่ 3 
2. สรุปความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสรุป
โครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อฟุตบอลอาชีพ 
3. สรุปโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 4 - 6 สรุปความพึงพอใจ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

    5.2-3-4 1. แบบประเมินโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รถ
แทรกเตอร์อัจฉริยะน าร่องด้วยดาวเทียม ในงานเกษตร
ก าแพงแสน 2555 
2. ภาพกิจกรรมการอบรม การสาธิต สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการรถแทรกเตอร์อัจฉริยะน ารอ่งดาวเทียม ในงาน
เกษตรก าแพงแสน 2555 

    5.2-3-5 
 

1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จัดโครงการบริการ
วิชาการ 
2. รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการ ใน
ปี 2555 

    5.2-3-6 
 

1. ผลการประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เห็ดสู่ชุมชน 
2. ผลการประเมินผลกระทบการให้บริการวิชาการต่อ
สังคมในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายงานเกษตร
ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2555/ ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ  

    5.2-3-7 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    5.2-3-8 1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ 

ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 15 มีนาคม  2556 
2. รายงานการประชุมศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 2 เมษายน  2556 (สรุป
การประเมินผลการด าเนินงานศูนย์ค้นคว้าฯ อาหารสัตว์) 

    5.2-3-9 1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรภายใต้โครงการเกษตรเพื่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี 2555 หลักสูตร น้ าพริกกระปุก 
2. รายงานผลงานเกษตรก าแพงแสนประจ าปี 2555 
3. ถอดบทเรียนแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนา
โรงเรียนบุตรเกษตรกรในชุมชนบ้านห้วยม้าลอย 
ประจ าปี 2555 และ รายงานผลการศึกษานักเรียน
โรงเรียนบุตรเกษตรกร บ้านห้วยม้าลอย (ปี 2555) 

  4. มีการน าผลประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 

5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

   5.2-4-2 1. รายงานการประชุมภาควิชาสัตวบาล  
2. รายงานการประชุมภาควิชาเกษตรกลวิธาน  

    5.2-4-3 
 

1. สรุปโครงการ “ค่ายอัจฉรยิะดา้นวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมปีท่ี 4 – 6” 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2. สรุปโครงการอบรม “วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
ฟุตบอลอาชีพ” แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส าหรับการ
จัดครั้งถัดไป  

    5.2-4-4 
 

รายงานการประชุมกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน ครั้งที่ 17/2555 วันที่ 17 ธันวาคม 2555  
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง การจัดงานเกษตรก าแพงแสน 

    5.2-4-5 
 

1. การจัดการเรียนรู้ การจัดโครงการอบรม / ค่าย ศูนย์
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พฤษภาคม 
2554 
2. แบบสรุปผลโครงการที่แสดงให้เห็นว่าจะปรับปรุงใน
การจัดโครงการครั้งต่อไปอย่างไร  

    5.2-4-6 
 

1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน 
2. เอกสารการรับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

    5.2-4-7 1. การจัดท าระบบการรับบริการวเิคราะห์อาหารสัตว,์ 
ระบบเลขรับ, เลขตัวอย่าง, ใบแจ้ง 
2. รายงานการประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
กระบือและโค ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 21 ธันวาคม 2554 
และ ครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 11 กันยายน  2555  
3. หนังสือขออนุมัติขยายเวลาโครงการที่ศธ 
0513.21004/415 ลงวันท่ี 10 กันยายน  2555  

5.2-4-8 
 

1. เอกสารเผยแพร่ เรื่อง วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการ
เพาะเห็ด 
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงาน 

  5. มีการพัฒนาความรู้ ที่ ไ ด้ จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.2-5-1 องค์ความรู้ใน web site  
1. คณะเกษตร ก าแพงแสน  
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
3. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
6. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  
7. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 

   5.2-5-2 1. กิจกรรมโครงการ 9 บวร 
    2. ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้าน

สัตวบาล  
     3. หนังสือปรากฏการณ์เหนือการแข่งขันในมหกรรมกีฬา

นานาชาติ กลยุทธ์การขับเคลื่อนกระบวนการโอลิมปิก 
4. คู่มือค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิชา สถาบันและ

ส านักมีการส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ไปจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ อันเป็นผลเนื่องมาจากนโยบายโครงการ 9 บวรที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันพัฒนาชุมชนรอบรั้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ท าให้เล็งเห็นบทบาทของบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
นักวิชาการท่ีต้องการน าความรู้ไปใช้พัฒนาพื้นที่ จึงได้ลงส ารวจพื้นที่ชุมชนสังคมรอบรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสนในปีที่ผ่านมา และเกิดเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่ในอ าเภอก าแพงแสน ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการประชุมจัดโครงการ 9 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ใน
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน โดยมีผู้บริหารคณะ สถาบัน ส านักของมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตก าแพงแสน และตัวแทนจาก 3 ภาค
ส่วนจาก 15 ต าบล และ 1 เทศบาลในอ าเภอก าแพงแสนประกอบด้วย บ้าน ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี ก านัน วัด ได้แก่ เจ้าอาวาสจากวัดในต าบลต่างๆ และโรงเรียน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนต่างๆ เพ่ือเสนอแนะแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินโครงการ 9 บวร 
รวมถึงความต้องการของชุมชนในโครงการ 9 บวรที่จะด าเนินการต่อไป (5.2 -1-1) นอกจากนี้ คณะ สถาบันและ
ส านักมีการท าแบบส ารวจความต้องการของชุมชนหรือเอกสารและทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการ
วิชาการ เพ่ือส ารวจกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แล้วด าเนินการสรุปผลความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือน าไปวางแผนในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการ
ต่อไป (5.2-1-2) 
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2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ส่งเสริมให้คณะวิชา สถาบันและส านักด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมจากความร่วมมือ โดยเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะบริการมาด าเนินกิจกรรมในลักษณะของการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงานในรูปแบบของการให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (5.2-2-1) ในการ
จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหรือส่งเสริมวิชาชีพ 

2.1  ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการต่อชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสนของโครงการ 9 บวร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 

ประกอบด้วยผู้บริหารคณะ สถาบันและส านัก ในโครงการ 9 บวร มีการก าหนดนโยบายให้เป็นโครงการต้นแบบในการ
พัฒนาชุมชน โดยได้เลือกต าบล หมู่บ้าน วัด โรงเรียนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จ านวน 15 ต าบล 1 เทศบาล ซึ่งเลือกบ้าน วัด และโรงเรียนในต าบลที่ผู้น า (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน และเจ้าอาวาสวัดที่มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ร่วมกันสร้างความดีเพ่ือชุมชน สังคม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ยึดถือปฏิบัติในการด ารงชีวิตและการพัฒนา
ชุมชนแบบบูรณาการของบุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไป (5.1-2-2) โดยคณะกรรมการประจ าฯ และบุคลากรใน
คณะ สถาบัน และส านักที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด าเนินการลงพ้ืนที่ เพ่ือน าองค์ความรู้ออก
เผยแพร่หรือถ่ายทอดผลงานและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ โดยหมุนเวียน บ้าน วัด 
โรงเรียนในโครงการ 9 บวรทุกวันพุธ พร้อมทั้งส ารวจความต้องการของชุมชนหรือปัญหาอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ (5.2 -2-3)  เช่น ภายใต้โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน  ความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตภาคกลางตะวันตกซึ่งเป็นโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและจัดโครงการบริการวิชาการโดยพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายดังกล่าวเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน  

2.2  ความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดนิทรรศการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
คณะเกษตร ก าแพงแสน มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมมือจัด
งานเครื่องจักรกลเกษตรไทย 55 ในงานเกษตรก าแพงแสน ปี 2555 (5.2-2-4) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดงานนิทรรศการงานวิจัยด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2555 ได้มีการเชิญหน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมจัดแสดง  มีส่วน
ร่วมในการจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอก ในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “รถแทรกเตอร์
อัจฉริยะน าร่องด้วยดาวเทียม” โดยมีการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนกับบริษัท แองโกล-ไทย 
มอเตอร์ จ ากัด ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์จริง จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ทั้ง
คณาจารย์ของคณะฯ และวิทยากรทีมาจากภาคเอกชน  เป็นการฝึกอบรมให้บริการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของรถ
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แทรกเตอร์สมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองระบบการเกษตรแบบแม่นย า ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  เช่น การใช้รถแทรกเตอร์  เทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ  การบ ารุงรักษา เทคนิคการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
มีการน าเสนอ ผลงานวิจัยด้าน โลจิสติกส์เกษตรของคณะฯ  (5.2-2-5)  

2.3  ความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดประชุมวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีเครือข่ายและความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และมีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  (5.2-2-6) เช่น 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2556 (The 4th 
International Conference on Sport and Exercise Science) หัวข้อ “Well-Being Well Beyond Sport and 
Exercise” และการให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่บัวขาว บัญชาเมฆ 

2.4  ความร่วมมือด้านบริการวิชาการการจัดฝึกอบรม สาธิตวิชาชีพ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับชุมชนวัดธรรม

ปัญญาราม บ้านบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กทม. โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล เป็นต้น และมีความร่วมมือ
ด้ า นบ ริ ก า ร วิ ช า ก า รกั บ กั บ ร ะหว่ า ง ห น่ ว ย ง าน  เ ช่ น  ภ า ค วิ ช าป ฐ พี  ค ณ ะ เ กษ ตร  ก า แพ งแ ส น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพของดิน เมื่อวันที่ 1 -3 มีนาคม 
2556 ในการบริการวิชาการค่ายให้แก่โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (5.2-2-7) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ร่วมกับหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในอ าเภอก าแพงแสน  ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการบูรณา
การเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน (5.2-2-8) เพ่ือการมีส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและวิถีพ่ึงพาตนเอง
ได้ของชุมชนในอ าเภอก าแพงแสนจัดฝึกอบรมและบริการห้องปฏิบัติงานวิจัย 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ ตะเภาทอง
เกษตรศาสตร์ตามหลักการผลิตแบบธรรมชาติ (5.2-2-9) และฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น การเลี้ยงแพะเนื้อ
เพ่ือการค้า เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร การผสมเทียมโคเนื้อ เป็นต้น 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสนความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรอบรมหลักสูตรนักบริการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง และความร่วมมือกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรในงานครบรอบ 30 ปีส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน งานเกษตรก าแพงแสน 
โรงเรียนบุตรเกษตรกร และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป(5.2 -2-10) 
เป็นต้น 

2.5  ความร่วมมือด้านบริการวิชาการการระหว่างประเทศ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทในประเทศญี่ปุ่นลงนามความร่วมมือวิจัยผงไผ่ในประเทศไทย คือ Chubu 
University  Nitomo Japan และ Nitomo Co.;Ltd. โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนา
วิชาการ เป็นงานวิจัยเรื่อง “Green Bamboo Powder (GBP) : Basic Science and Advanced 
Technologies for Industrial Applications of Bamboo”  (5.2-2-11) 
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คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ลงนามความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการสร้างชุมชน
ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม” นอกจากนี้ยังมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในอ าเภอก าแพงแสน เช่น โรงพยาบาลก าแพงแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลกระตีบและต าบลทุ่งขวาง อบต.กระตีบ และ อบต.ทุ่งขวาง รวมถึงชุมชนผู้สูงอายุ (5.2-2-12) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนให้คณะจัดโครงการหรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมและมีการประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานในการน าความรู้ที่ได้จากการอบรม  

3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 
และบุคลากรในคณะ สถาบัน และส านักที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยลงพ้ืนที่หมุนเวียน บ้าน วัด 
และโรงเรียนในโครงการ 9 บวรทุกวันพุธ เพ่ือน าองค์ความรู้ออกเผยแพร่หรือถ่ายทอดผลงานและพัฒนาในการแก้ไข
ปัญหาหรือปัญหาอุปสรรคในด ารงชีพในชุมชน (5.2-3-1)   

3.2 คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ เช่น  
การประเมินด้านการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์ ซึ่งได้น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์
ด้านการค านวณ (5.2-3-2)  การประเมินโครงการงานเครื่องจักรกลเกษตรไทย ปี 2555 

3.3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม เพ่ือประเมินความความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการ
ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ 
(5.2-3-3) เช่น โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 2 โครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 4 – 6 

3.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดงานนิทรรศการงานวิจัย
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2555 ได้มีการเชิญหน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมจัดแสดง  
มีส่วนร่วมในการจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกใน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รถ
แทรกเตอร์อัจฉริยะน าร่องด้วยดาวเทียม โดยมีการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กับบริษัท แองโกล -
ไทย มอเตอร์ จ ากัด ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์จริง จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ทั้ง
คณาจารย์ของคณะฯ และวิทยากรทีมาจากภาคเอกชน  เป็นการฝึกอบรมให้บริการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของ
รถแทรกเตอร์สมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองระบบการเกษตรแบบแม่นย า ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง (5.2-3-4) 

3.5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของผู้รับบริการ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ โดยในเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับการติดต่อขอรับบริการ คณะฯ จะสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ หัวข้อ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดท า วันและเวลาที่ผู้รับบริการ
สะดวกในการด าเนินโครงการและงบประมาณที่ผู้รับบริการก าหนดไว้ และประสานงานผู้เกี่ยวข้ องเพ่ือออกแบบ
กิจกรรมตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (5.2-3-5)  หลังจากเสร็จ
สิ้นโครงการจะมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งในส่วนของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

3.6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน และประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
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ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ในการประชุม เรื่อง ความร่วมมือของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
(5.2.3-6) 

3.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการและประเมินผลโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง เพ่ือน าข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไปปรับปรุงในหลักสูตรต่อไป (5.2-3-7) 

3.8 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการประเมินผลประโยชน์ฯ โดยการประเมินจากผู้รับบริการ  
(5.2-3-8) ในงานบริการฝึกอบรมผู้รับบริการจะเป็นกลุ่มเดิม ส่วนลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆ นั้นใช้ วิธีการส่ง
เอกสารแจ้งวันอบรมและฝากการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน คณะอนุกรรมการประชุมวิเคราะห์พบว่าการ
ประชาสัมพันธ์ที่ให้เกิดผลนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือชี้แจงโครงการอบรมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง  ในส่วนงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ได้ให้บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี นั้น 
จึงได้มีผู้รับบริการไว้วางใจส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้นทุกปี จากการประเมินผลการด าเนินงานวิเคราะห์
อาหารสัตว์นี้ พบว่าการบริการมีจุดที่ควรแก้ไข คือ ระบบการปฏิบัติงานในส่วนของการรับตัวอย่าง การติดตามหนี้ 
การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จ และการพิมพ์ใบรายงานผล ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เช่น การรับตัวอย่าง
ไม่มีการลงรับเลขให้อ้างอิง จึงท าให้เกิดความสับสนในการติดตามผลการวิเคราะห์ทั้งส่วนของผู้ขอรับบริการและผู้
ให้บริการ รวมทั้งการออกใบแจ้งหนี้ที่ผู้รับบริการมีการส่งตรวจวิเคราะห์หลายครั้ง  ท าให้การติดตามตรวจสอบ
กลับปฏิบัติได้ยาก  

3.9 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน โดยการประเมินความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ/ รวมทั้งยังมีการ
ติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของผู้รับบริการหลังจากผ่านการฝึกอบรมไป
แล้ว การผลิตและให้บริการสื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  มีการประเมินโครงการและการ
ติดตามประเมินผลในพ้ืนที่ การสอบถามทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ผู้รับบริการที่สนใจเข้าร่วมการอบรมวิชาชีพ 
(5.2-3-9) 

4. มีการน าผลประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนให้แต่ละคณะวิชาน าผลการประเมินประโยชน์หรือ

ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 
และบุคลากรของคณะ สถาบัน และส านักที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญได้ร่วมมือลงพ้ืนหมู่บ้าน วัด และ
โรงเรียนในโครงการ 9 บวรหมุนเวียนทุกวันพุธตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (5.2-1-1) เพ่ือน าองค์ความรู้จาก
โครงการบริการและงานวิจัยออกเผยแพร่และพัฒนาในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในด ารงชีพในชุมชน (5.2-2-1) 
โดยคณะกรรมการประจ าฯ จะน ามาหาแนวทางแก้ไขแล้วกลับไปพัฒนาในบ้าน วัด โรงเรียนในครั้งไป  (5.2-4-1) 
เพ่ือให้ชุมชนไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 
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4.2 คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือ
ให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้อง แม่นย า เที่ยงตรง เป็นที่น่าเชื่อถือและบริการรวดเร็ว โดยน าผลการประเมินโครงการไป
ปรับปรุงการจัดงานในปีต่อไป (5.2-4-2) 

4.3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการน าผลการประเมินการให้บริการมาพัฒนากิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ เช่น ข้อเสนอแนะจากโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 
4 – 6 ที่มีการระบุให้อบรมครูพลศึกษาเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือน าไปสอดแทรกการ
สอนวิชาพลศึกษาให้แก่นักเรียน ดังนั้น คณะฯ จึงมีการจัดท าโครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับครูพล
ศึกษาข้ึน ในปีการศึกษา 2556 (5.2-4-3) นอกจากนี้ ยังมีการน าแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการอบรม 
“วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือฟุตบอลอาชีพ” เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการให้บริการในครั้งถัดไป  

4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้น าผลการประเมินในกิจกรรมการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
ในงานเกษตรก าแพงแสน 2555  มาพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ มีการวิเคราะห์ประโย ชน์ 
ผลกระทบต่อการให้บริการวิชาการ ในงานเกษตรก าแพงแสน รูปแบบการจัดงาน ท าโครงการฝึกอบรมที่จัดในงาน 
ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดรูปแบบงานนิทรรศการ งานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับปี 2556 
(5.2-4-4) 

4.5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการน าผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการมาพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ โดยตั้งแต่ ปี 2554 คณะฯ มีการจัดท าเล่ม “การจัดการเรียนรู้ การจัด
โครงการอบรม / ค่าย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พฤษภาคม 2554” (5.2-4-5) และได้ใช้คู่มือนี้
เป็นหลักในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินการให้บริการวิชาการของผู้รับบริการในรอบปี 2555 นั้น 
จักได้น ามาปรับปรุงในรายละเอียด เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้น าผลการประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
สู่ชุมชนมาพัฒนาระบบมาตรฐานของการให้บริการในปีต่อมา  ซึ่งได้เสนอรูปแบบของการให้บริการ ก าหนด
ค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างเป็นระบบชัดเจนในรูปของโครงการ เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5.2.4- 6) และมีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการของคณะฯ เพ่ือใช้ในโครงการต่อๆ ไป  

4.7 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้น าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม ศูนย์/สถานี ได้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง โดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 
ได้น าผลจากการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบการให้บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์  โดยให้มีการจัดท าระบบเลขรับ
ตัวอย่างให้เป็นเลขอ้างอิงเดียวกันทั้งระบบตั้งแต่การรับตัวอย่างที่ส่วนของธุรการ ซึ่งเป็นเลขเดียวกับตัวอย่าง โดยเลข
อ้างอิงนี้จะน าไปใช้อ้างอิงใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน  (5.2-4-7)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและ   โค มี
การน าผลประเมินเข้าที่ประชุมศูนย์ฯ เมื่อโครงการที่ด าเนินนั้นเกิดผลกระทบไม่สามารถอบรมได้ตามแผนของ
โครงการ เช่น โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคก าแพงแสน ได้ด าเนินการขอขยายโครงการกับทางกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ (FTA) ได้ด าเนินการขอขยายโครงการกับทาง     
กองทุนฯ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขในการอบรมต่อไป  

4.8 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ซึ่งน าข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเห็นได้จากการน าผลการ
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ประเมินการให้บริการด้านการผลิตสื่อ และการฝึกอบรม โดยการน าผลการประเมินจากการจัดงานสาธิตฝึกอบรม
วิชาชีพในงานเรียนรู้ท ากิน สร้างอาชีพ งานสถาปนาครบรอบ 30 ปี ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 
งานสาธิตวิชาชีพในงานเกษตรก าแพงแสน และงานมหกรรมเรียนรู้ท ากิน สร้างอาชีพ 44 อาชีพ (5.2-4-8) 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงาน ระดับ 8 และระดับ 9 เป็นต้น มา
พัฒนาและปรับปรุง เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ ส าหรับด้านการฝึ กอบรม ส านักส่งเสริมฯ 
ก าแพงแสน ได้ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร เช่น การเพ่ิมหัวข้อ
วิชาการวิเคราะห์และคิดเชิงระบบตามความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8 และระดับ 9  และประชุม
วางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการให้บริการด้านอาหาร ก ากับติดตามกระบวนการให้บริการ คุณภาพ 
รสชาติอาหารให้มีความพอเพียงเหมาะสมตามความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นกลไกในการควบคุมแผนปฏิบัติ
งานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ซึ่งส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน ได้แจ้งให้ปรับปรุงด้านอาหาร และอาหารว่าง  ซึ่งต่อมาได้มี
การยกเลิกสัญญาจ้างโรงอาหารและเพ่ิมผู้ประกอบการอาหารว่างรายใหม่ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดท าเป็นวารสาร เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับหรืองาน
นิทรรศการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากร และเผยแพร่สู่ธารณชนในเว็บไซต์ของคณะ สถาบันและส านัก  (5.2-5-1) 
นอกจากนี้ ได้มีการด าเนินโครงการ เที่ยวไม่ไกลไปก าแพงแสน เพ่ือส่งเสริมให้คณะ สถาบันและส านักได้พัฒนาความรู้
จากการให้บริการทางวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้ไว้เป็นฐานความรู้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาการด้านต่าง ๆ (5.2-5-2)  เช่น 

ฟาร์มต้นแบบและแหล่งการเรียนรู้การปลูกพืชผักแบบปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ ครบวงจรของศูนย์วิจัย
และพัฒนาพืชผักเขตร้อน เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ การเพาะกล้าพืชผักและเลือกซื้อ
เมล็ดผักพันธุ์ดี ศึกษาแปลงผักพ้ืนบ้านในแต่ละภาคของประเทศไทยจัดไว้ในรูปแบบที่สวยงาม 

สถานที่ศึกษาดูงาน การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสุกร ฟาร์มวรานัส ฟาร์มโคนมและสาธิตการรีดนม 
ฟาร์มกวาง และประวัติโคพันธุ์ก าแพงแสน และชมการสาธิตการคล้องโค การรีดน้ าเชื้อ และการผสมเทียมโคพันธุ์
ก าแพงแสนแบบคาวบอยแลนด์ซึ่งเป็นโคพันธุ์แรกของไทย การผลิตสมุนไพรส าหรับสัตว์ (น้ าหมักชีวภาพ)ของสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

สถานที่ศึกษาดูงานระบบนิเวศและแมลงหายากในอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ ของศูนย์วิจัยและพัฒนา
กีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

สถานที่ศึกษาดูงานแปลงผลิตข้าวพันธุ์สินเหล็กและไรซ์เบอรรี่ โรงสีธัญโอสถ (ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร) 
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวของขวัญ” เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดสารพิษและรสชาติอร่อย ของศูนย์วิทยาศาสตร์
ข้าว 

สถานที่ศึกษาดูงานในศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ของคณะเกษตร ก าแพงแสน 
สถานที่ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยชาวนา และแปลงสาธิต 48 ไร่ ประกอบด้วย การเลี้ยงไก่ตะเภาทอง 

การเพาะเห็ด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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สถานที่ศึกษาดูงานสวนแสนปาล์มซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปาล์มชนิดต่าง ๆ ให้ศึกษาชื่อพันธุ์ไทยและ
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ และมีบริการห้องพัก ห้องอบรมที่เป็นสถานที่พักผ่อนอันร่มรื่นแวดล้อมด้วยกลิ่นอายธรรมชาติ
กับบรรยากาศอันอบอุ่นสัมผัสความสวยงามตามธรรมชาติ ของส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน 
สถานที่ศึกษาดูงาน สวนนวัตกรรมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การท่องเที่ยวผจญเชิง
นิเวศ ของศูนย์กีฬา ก าแพงแสน 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 
 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน     
การสอนและการวิจัย 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน    
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้มอบหมายให้หน่วยงานคณะ 

สถาบันและส านักบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของส านักบริการวิชาการ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย จากกระบวนการเปิด/ปิดโครงการบริการ
วิชาการ แต่เนื่องจากกระบวนการที่มีอยู่ยังไม่สามารถรวบรวมผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยได้ครบถ้วน  และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพวิทยาเขตก าแพงแสนมีความเห็นร่วมกันว่าควรรวบรวมข้อมูลผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงาน ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ได้
ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนมีโครงการบริการวิชาการที่ทั้งหมด 270 โครงการ  มี
การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
ทั้งหมดรวม 123 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.56  จ าแนกเป็น  

1) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 64 โครงการหรือ 
ร้อยละ 23.71 

2) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการวิจัย จ านวน 35 โครงการ หรือร้อยละ 12.97  
3) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน  

24 โครงการ หรือร้อยละ 8.89  
4) โครงการบริการวิชาการที่ไม่ได้น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย จ านวน 147 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.45 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนมีโครงการบริการวิชาการที่น าความรู้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย จ านวน 123 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 45.56 คิดเป็นคะแนน 7.60 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 

หน่วยงาน 

โครงการบริการ
วิชาการที่น ามาใช้
พัฒนาการเรียน

การสอน 

โครงการบริการ
วิชาการที่น ามาใช้
พัฒนาการวิจัย 

โครงการบริการ
วิชาการที่น ามาใช้
พัฒนาทั้งในส่วน
ของการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 7 14 12 41 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 10 6 3 28 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 6 2 6 14 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 11 2 - 15 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 16 8 1 25 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 6 1 2 55 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 8 1 - 22 

ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม ก าแพงแสน - 1 - 55 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน - - -  12 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน - - - 3 

รวม 64 35 24 270 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 64 
2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 35 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
24 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทั้งหมด 270 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรยีนการสอนและการ

วิจัย 
123 

X 100 = 45.56 
270 

 

 คะแนนท่ีได ้ 45.56 
X 5 =  7.60 

30 
 

หมายเหตุ : มีการปรับข้อมูลผลงานท่ีมีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัยใหม่ โดยพิจารณาข้อมูลจากระดับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีการค านวณ 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ ์
เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ. 8 131 x100 6.89  117 x 100 43.82 5.00 5.00 ร้อยละ 

30 
บรรล ุ ร้อยละ 

 30 317 267 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ. 8 131 x100 6.89  123 x 100 45.56 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรล ุ ร้อยละ 30 

317 270 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-1-1 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

   9-1-2 
 

1.ค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริการ และแต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการ
บริการวิชาการ 
2.หลักฐานความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 
3.แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2555 
4.แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในระยะ 4 ปี (2554-
2557) 
5.รายงานโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
6.ผลการประ เมิน โครงการบริ การวิ ชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (สรุปโครงการต่างๆ) 

7.รายงานผลโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 4 – 6 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 9-1-3 1.แผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2556 
2.รายงานผลการด าเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานประจ าปี 2555-56 (1 มิ.ย.55 – 31 
พ.ค.56) 
3.สรุปการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ 
4.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ หน่วยงานศูนย์
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 

9-1-4 1.โครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษาของ 
คณะศิลปศาสตร์ฯ  
2.สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาแก่ชุมชนของคณะ
ศิลปศาสตร์ฯ 

    9-1-5 บันทึกสนามโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้
การเกษตรเป็นฐาน 2555 และรายงานความเป็นมาของ



             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    163  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

โครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัย  “การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน”ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ฯ 

    9-1-6 โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตร
และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   

    9-1-7 1.สัญญาโครงการฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาค 
เกษตรเพื่ อ เพิ่มขีดความสามารถแข่ งขันของประเทศ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2.รายงานผลการด าเนินงานโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ 
ประจาปีงบประมาณ 2554 (19 ธ.ค. 2554 - 19 ธ.ค. 2555) 
3.รายงานผลการด าเนินงานโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กาแพง
แสนเพื่อใช้ผลิตน้าเช้ือ; รายงานไตรมาส 
4.รายงานผลการด าเนินงานโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กาแพง
แสนเพื่อใช้ผลิตน้าเช้ือ; การปรับแผน 

    9-1-8 1.รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
เพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ  
2.รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ผลิต
เชื้อเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ  
3.บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินผลการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านปี 2555 

  2. บรรลุเป้าหมายตามแผน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

9-2-1 รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

9-2-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

9-2-3 สรุปรายช่ือและจ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

9-2-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ภาคผนวก 2 (ตัวบ่งช้ีแผนงานบริการวิชาการ) 

9-2-5 โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน และโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” จากผู้ใหญ่  สู่เยาวชน
บ้านดอนเตาอิฐ ของคณะศึกษาศาสตร์ฯ 

    9-2-6 โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตร
และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่”   

   9-2-7 รายงานผลการด า เนินงานโครงการคัด เลือกพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้าเช้ือ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

ประจ าปีงบประมาณ 2554; หน้า 5 
 

  3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น า
หรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้
และด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

9-3-1 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

   9-3-2 
 

แบบรายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

    9-3-3 1.รายชื่อสมาชิกที่สนใจจะน าเทคโนโลยีด้านพลังงานไปติดตั้ง
ในพื้นที ่
2.สรุปการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือวิจัยในชุมชนที่ผ่านการ
เรียนรู้จากหน่วยงาน 

    9-3-4 1.ค าปรารภขององสรภาณอนัมพจน์ 
2.บันทึกการสัมภาษณ์เรื่องการรวมกลุ่ม 

    9-3-5 โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน และโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” จากผู้ใหญ่  สู่เยาวชน
บ้านดอนเตาอิฐ ของคณะศึกษาศาสตร์ฯ 

    9-3-6 เอกสารการอบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีการการผลิตพริก
ปลอดภัย 

    9-3-7 
 

รายงานผลการดาเนินงานโครงการคัด เลือกพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือประจ าปีงบประมาณ ; 2553 
หน้า 85-87 

   9-3-8 1.30 ปีศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 
2.ภ า พ ถ่ า ย กิ จ ก ร ร ม ช ม ร ม ผู้ เ พ า ะ เ ห็ ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.ภาพถ่ายกิจกรรมศิษย์เก่าโครงการเพาะเห็ดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแสนตอ 
4.ภาพถ่ายกิจกรรมการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ 
จ ากัด 
5.ภาพถ่ายกิจกรรมการจ าหน่ายน้ าพริกของกลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงคลองบางน้ าจืด 

  4. ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกที่มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โ ด ย ค งอั ต ลั ก ษณ์ แ ล ะ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 

9-4-1 รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

   9-4-2 แบบรายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

   9-4-3 การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทน
แห่งเอเซียแปซิฟิก (ซึ่งองค์กรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

    9-4-4 1.บันทึกการสัมภาษณ์นางวรรณา  พ่วงพร้อมของคณะศิลป
ศาสตร์ฯ 
2.ภาพเสื้อยืดของโครงการ 

    9-4-5 โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน และโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” จากผู้ใหญ่  สู่เยาวชน
บ้านดอนเตาอิฐของคณะศึกษาศาสตร์ฯ 

    9-4-6 โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตร
และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่”   

9-4-7 บันทึกผลการประกวดโคของกลุ่มบูรพาฟาร์ม รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี 
งบประมาณ หน้า 85-87 

   9-4-8 1.หนังสือการจดทะเบียนวิสาหกิจสินค้าชุมชน 
  5. มี ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด

ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กร
มีความเข้มแข็ง 

9-5-1 รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณะเกษตร ก าแพงแสน 

   9-5-2 ข้อมูลการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ต่อชุมชนขององค์กรที่
ผ่านการอบรมจากศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

    9-5-3 โครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษาของคณะศิลป
ศาสตร์ฯ  

    9-5-4 1.รายงานการติดตามหลังการฝึกอบรมการเพาะเห็ด 
2.รายงานความเป็นมาของโครงการบริการวิชาการภายใต้
โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียน รู้ของชุมชนโดยการใช้
วิจัยเป็นฐาน ระยะก่อนเริ่มโครงการวิจัยงานบริการวิชาการน า
ร่อง” 
3.รายงานผลกระทบของการบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัย
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ของคณะศึกษาศาสตร์ฯ 
 

9-5-5 โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตร
และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  

    9-5-6 ข่าวเนช่ัน, ข่าวคมชัดลึก,ข่าวเดลินิวส์ ของสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ  
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีภารกิจ 4 ด้าน  คือ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1)      
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม 2)การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 3)การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 4)การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย และ 5)   การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนองค์กรภายนอก นั้น ในปี พ.ศ. 2555  มีหน่วยงาน
ต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนที่ได้ด าเนินการโครงการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกตามแผนที่ส าคัญรวม 8 โครงการ  

1.1 คณะเกษตร ก าแพงแสน มีนโยบายและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งต่อชุมชน โดยมีการด าเนินงานทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนในหลายประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยในการวางแผนได้มี
การส ารวจความต้องการของชุมชน และศึกษาข้อมูลผลการด าเนินการบริการวิชาการชุมชนในปีที่ผ่านมาเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผน  หลังจากได้แผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
เพ่ือด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งใน
ส่วนของการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (9-1-1) 

1.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การบริการวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางการกีฬาและสุขภาพ โดยแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ  และแต่งตั้งผู้
ประสานงานโครงการบริการวิชาการ (9-1-2) เป็นผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน ส่งเสริมและก ากับ ติดตามงานด้าน
บริการวิชาการของคณะฯ การท างานที่ผ่านมาเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะฯ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือองค์กร โดยมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เช่น การวางแผนการให้บริการวิชาการแก่
สังคม (Plan)  การด าเนินงานตามแผน (Do) การมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการฯ โดยพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง การประเมินผลการด าเนินงาน (Check) การให้บริการวิชาการในโครงการ
บริการวิชาการต่างๆ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ที่ครอบคลุมด้านคุณภาพการ
ให้บริการ กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  
และการน าผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน (Action) ในกระบวนการและวิธีการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมต่อไป เช่น โครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 4 – 6 ที่มีการ
ระบุให้อบรมครูพลศึกษาเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือน าไปสอดแทรกการสอนวิชาพล
ศึกษาให้แก่นักเรียน ดังนั้น คณะฯ จึงมีการจัดท าโครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับครูพลศึกษาขึ้น ในปี
การศึกษา 2556 

1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินการ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการวางแผนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน ได้แก่ การด าเนินโครงการ
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สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน (9-1-3) เป็นโครงการในลักษณะให้การอบรม เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้าน
พลังงานทดแทนให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป หลังจากได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว ได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเพ่ือด าเนินการตามแผนที่วางไว้  ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือน าข้อมูลค าแนะน าจากการประเมินผลไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยจัดเตรียมการ
ปรับปรุงไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2556 ของหน่วยงาน 

1.4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนการด าเนินงานบริการวิชาการ โดยมีการ
ด าเนินการทั้งในระดับคณะฯ และสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชา โดยในระดับคณะฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ โดยมีการด าเนินการใน
หลายลักษณะ เช่นโครงการฝึกอบรมครู ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน และโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
เป็นต้น ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2555 มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ครูและนักเรียน ในส่วนของหน่วยงานภายใน
คณะฯ พบว่ามีการด าเนินงานบริการวิชาการท่ีเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ชัดเจน สายวิชาศิลปศาสตร์ มีการจัด
โครงการ 3 in 1 ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษา (9-1-4) โดยการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ให้กับชุมชนวัดธรรม
ปัญญารามบางม่วง และโรงเรียนบ้านบางม่วง โดยหลังจากมีการด าเนินงานโครงการต่างๆแล้ว จะมีการประเมิน
และสรุปผลโครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

1.5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งต่อชุมชน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาคณะฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี วางแผน
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการด าเนินโครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน" โดยเริ่มจากการประชุมจัดท าแผนขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้เห็ดพอเพียง 
หลังจากได้แผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว ได้มีการประชุมค้นหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรกับชุมชนและก าหนดกิจกรรมไว้ จากนั้นด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากลุ่มให้สามารถท าก้อนเชื้อ
เห็ดได้ ทั้งนี้ หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งในส่วนของการประเมินผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินความส าเร็จ ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (9-1-5) 

1.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการด าเนินงาน โดยน าผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ได้จัดท าโครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” (9-1-6) เป็นโครงการความร่วมมือที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเกษตรกรผู้ปลูกพริกในต าบล
หนองม่วงไข่ อ าเภอหนองม่วงไข่ และต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  โดยมีการจัดท าแผนงานของโครงการให้มี
ส่วนร่วม ของนักวิจัยและเกษตรกรผู้ปลูกพริก นอกจากนี้หัวหน้ากลุ่มผู้ปลูกพริกจากต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัด
แพร่ (นายเมืองค า สมใจ) ได้จัดตารางและประสานงาน (P) การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ทั้งนี้ โครงการนี้ได้
ส ารวจข้อมูล การปลูกปฏิบัติดูแลรักษาพริก ผลผลิตที่ได้ และราคาผลผลิตในแต่ละช่วงเก็บเกี่ยว ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน
การซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจ้างแรงงาน การใช้จ่ายเงินจากการขายพริก การร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน การได้รับความรู้จาก
หน่วยงานภายนอก การตลาดพริกและช่องทางการกระจายผลผลิต น าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และจัดอบรมเจ้าหน้าที่
เกษตร ด้านเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย โดยร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ อบต. และเทศบาล 
อบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสาธิตการ
ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาและฝึกปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ปลูกพริกของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูปลูกเดือนละ 1 ครั้ง และ
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ได้จัดทัศนศึกษาดูแปลงปลูกพริกในจังหวัดน่าน (D) ผลจากการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนความ
คิดเห็น เปิดกว้างรับฟังข้อมูลและน าไปปฏิบัติ ซึ่งการสรุปผลการด าเนินงานต่อเกษตรกรในที่ประชุม และให้มีการ
รวมกลุ่มแสดงความคิดเห็นหาแนวทางการด าเนินงานในปีเพาะปลูกต่อไป (C) เกษตรกรมีความกระตือรือร้นในการน า
ข้อมูลสถิติด้านราคา และผลผลิตพริกที่ออกสู่ตลาดในภูมิภาคต่างๆ ของแต่ละเดือนมาเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควร
จะเริ่มปลูกพริกในช่วงใด เพ่ือให้ได้ราคาสูง มีการคาดคะเนความเสี่ยง รวมทั้งวางแผน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น เช่น การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครา การลดจ านวนต้นต่อไร่ลงจาก 10,000 ต้น เป็น 7,000 ต้น 
การตัดแต่งกิ่งแขนงออกเพ่ือให้พุ่มโปร่ง ลดการสะสมโรคโดยการใช้ถุงด าเก็บเศษซากพืชเป็นโรคออกจากแปลงปลูกทุก
ครั้ง การรักษาความสะอาดแปลงปลูกและรอบแปลงปลูก การไม่ใช้น้ าชลประทานที่ไหลผ่านแปลงเป็นโรค การไม่เพ่ิม
พ้ืนที่ปลูกพริกเพ่ือไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดมากเกินไป (A) นับว่าเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปรับแนวคิด รับสิ่ง
ใหม่ๆ มาปฏิบัติ ซึ่งปรกติแล้วเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเกษตรกรมักให้ความส าคัญด้านวิชาการน้อยกว่าประสบการณ์
ตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

1.7 ในรอบปีการศึกษา 2555 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ด าเนินโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสน
เพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อโดยการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค โดยโครงการดังกล่าวเป็นความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
แข่งขันของประเทศ (FTA) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2551 ถึง 2557 (9-1-7) โครงการมีวัตถุประสงค ์1.เพ่ือเพ่ิมโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนและลดการน าเข้าน้ าเชื้อและเนื้อโค
คุณภาพดีจากต่างประเทศ 2.เพ่ือกระจายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกพันธุกรรมอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการสู่เกษตรกร 3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรในชนบท การด าเนิน
โครงการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 31 กลุ่ม และฟาร์มเกษตรกร 184 ฟาร์ม ทั่วประเทศ ปีปัจจุบันเป็นการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ 3 ซึ่งมีผลการคัดเลือกลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมตั้งแต่รอบปีที่ 1-3 จ านวนทั้งสิ้น 1,071 ตัว 
โครงการได้ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพโคก าแพงแสนเพศผู้เป็นชุดที่ 3 จ านวน 50 ตัว ได้พ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่ผ่านการ
ทดสอบจ านวน 10 ตัว และมีผลการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์ก าแพงแสน รอบปีที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น 58,335 โด๊ส (9-1-7) 
ซึ่งการด าเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน ตามระบบ PDCA (9-1-7) 

1.8 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน  ได้มีการน าระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) (9-1-8) โดยมี
การวางแผนโครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตร โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.
2555-2559 (Plan) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือด าเนินงานตามแผน (Do) จัดการฝึกอบรม การสาธิตฝึกอบรมวิชาชีพ การจัด
นิทรรศการ การลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียน ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกร และการสนับสนุนการ หลัก
สิ้นสุดโครงการได้ประเมินผลการด าเนินงานการ (Check) ทุกโครงการจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ (Action) ให้เหมาะสมในด้านเนื้อหา วิทยากร รูปแบบ
การให้บริการ และการบริหารจัดการโครงการ เป็นต้น 

  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดท าแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม โดย
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การด าเนินของแต่ละละโครงการไว้อย่างชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรม
ตามแผน 83 โครงการ ด าเนินการ 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.72 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตามแผน 115 ตัว
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บ่งชี้ ค่าเป็นการบรรจุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 98 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 85.22 และในแต่ละคณะ ส านัก สถาบัน มี
การด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการของ มก.กพส. ที่ถ่ายทอดไปสู่ระดับหน่วยงาน อาทิเช่น 

2.1 คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100 โดยสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้ (9-2-1) 

2.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการให้ความส าคัญในการบริการวิชาการแก่สังคม จึงมีการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมครบทุกโครงการตามแผนที่ได้วางไว้ และบรรลุ
เป้าหมายทุกโครงการ (9-2-2) 

2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม    มี
การด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทน บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (9-2-3) 

2.4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดไว้ในแผนงานบริการวิชาการ 4 
ตัวบ่งชี้  (9-2-4) มีการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 1) โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ก าหนดเป้าหมาย 15 โครงการ มีผลการด าเนินงาน 22 โครงการ  2) โครงการบริการวิชาการที่
น ามาใช้ในการพัฒนาเรียนการสอน มีเป้าหมาย 2 โครงการ ผลการด าเนินงาน 14 โครงการ  3) โครงการบริการ
วิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาเรียนการวิจัย มีเป้าหมาย 1 โครงการ ผลการด าเนินงาน 7 โครงการ และ 4) 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีเป้าหมาย 1 โครงการ ผลการด าเนินงาน 3 
โครงการ 

2.5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการด าเนินโครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” จาก
ผู้ใหญ่  สู่เยาวชน บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100  โดยสามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ได้ และบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้ (9-2-5) 

2.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ด าเนินโครงการ 
“การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” ได้มี
การตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานไว้ โดยมีแผนด าเนินงานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก จ านวน 2 ต าบล ในจังหวัด
แพร่ คือ ต าบลหนองม่วงไข่ อ าเภอหนองม่วงไข่ และ ต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง และได้ด าเนินการครบทั้ง 2 พ้ืนที่ 
ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 100 (9-2-6) 

2.7 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อได้มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมา 5 ปี (ระหว่างปี 2551-2555) ทางโครงการมีเป้าหมายขึ้นทะเบียนการคัดเลือกแม่โค
เข้าโครงการจ านวน 15,000 ตัว ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถด าเนินการได้ 17,470 ตัว คิดเป็นร้อยละ116.46 
ดังนั้นการด าเนินงานโครงการมีการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (9-2-7) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ส่งเสริมให้คณะ สถาบันและส านักจัดกิจกรรมบริการ

ทางวิชาการให้กับชุมชน เพ่ือให้ผู้น าและสมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ การพัฒนาตนเองและ
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สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปด าเนินการได้เองอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดพัฒนาอาชีพและสร้าง
ความเข้มแข็ง 

3.1  คณะเกษตร ก าแพงแสน จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยลงพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และกล้วยไม้ส่งออก ส่งผลให้ผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชน
เกิดการเรียนรู้เทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปด าเนินกิจกรรมได้เองอย่างต่อเนื่อง (9-3-1) 

3.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือฟุตบอลอาชีพ ที่มีผู้เข้า
อบรมเป็นผู้น าและสมาชิกขององค์กรหรือสมาคมฟุตบอล ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
หน่วยงานและด าเนินกิจกรรมการฝึกอย่างต่อเนื่อง (9-3-2) 

3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมสาธิตเชิงปฏิบัติการในแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ ส่งผลให้ผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชนเกิดการ
เรียนรู้เทคนิคที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ และน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องในพ้ืนที่ของชุมชนเอง 
และมีการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือการวิจัยระหว่างหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
กับชุมชนด้วย (9-3-3) 

3.4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสายวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งจัดโครงการ 3 in 1 ที่มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ด้วยเจตจ านงของ 2 ฝ่าย (9-3-4) คือ 1) องสรภาณอนัมพจน์เจ้าอาวาสวัด
ธรรมปัญญารามบางม่วง มีความปรารถนาดีและความประสงค์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพ่ิมศักยภาพ
ของสมาชิกในชุมชนด้วยการสนับสนุนและเชิญชวนผู้คนเข้าร่วมโครงการ  และ 2) ผู้เรียนของโครงการมีแนวคิดใน
การสร้างความเข้มแข็งในหมู่ตน ทั้งด้านการเรียนในชั้นและกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน กล่าวคือ ผู้เรียนที่มี
ศักยภาพสูงในการเรียนรู้ภาษาและท าความเข้าใจบทเรียน ได้ช่วยเหลือผู้เรียนอ่ืนๆ ด้วยการอธิบายหรือให้
ค าแนะน าเก่ียวกับบทเรียน เช่น วิธีการออกเสียงบางหน่วยเสียงในภาษาจีนกลาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ทางอินเทอร์เน็ตในการเตรียมสอบ 

3.5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ “การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” และโครงการ “การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่อง “ข้าว” จากผู้ใหญ่สู่เยาวชน” โดยลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแผนที่ก าหนดขึ้นร่วมกับชุมชน ส่งผลให้ผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชน เกิด
การเรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถน าองค์ ความรู้ที่
ได้รับไปด าเนินกิจกรรมได้เองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายโครงการไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้เห็ดในโรงเรียน  
(9-3-5) 

3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ด าเนินโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้า
เกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่  อย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินโครงการนี้ในปีที่ 1 
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน มีนาคม 2555 และมีการด าเนินการต่อซึ่งโครงการได้มีการการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักวิชาการที่ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าเดือนละ 1 ครั้งตลอดฤดูปลูก มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เกษตร 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย  ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ อบต. และเทศบาล อบรม
เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการการผลิตพริกปลอดภัย (9-3-6) ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจาก
เดิม เกษตรกรผู้ปลูกพริกไม่มีการตัดแต่งกิ่งและดอก  และปลูกพริกจ านวนต้นมากเกินไป ท าให้สิ้นเปลืองต้นทุนค่า
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เมล็ดพันธุ์ และการดูแลรักษา เนื่องจากการเกิดโรคแมลงรุนแรง นอกจากนี้ ได้จัดท าแปลงสาธิตพันธุ์ และวิธีการ
ดูแลในแปลงปลูกพริกของเกษตรกรทั้ง 2 ต าบล ซึ่งเทคนิคและวิธีการ เป็นที่น่าพอใจของเกษตรกร สามารถเห็น
ผลจริง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเกษตรกรก าหนดเวลาในการปลูกเพ่ือการเก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตราคาสูงในปี
เพาะปลูกใหม่ต่อไป 

3.7 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เกษตรกรในโครงการมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนถึงปัจจุบัน และได้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและยังช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือนบ้าน จนประสบความส าเร็จ
เป็นที่ยอมรับในการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน อาทิเช่นกลุ่มผู้เลี้ยงบูรพา เป็นต้น (9-3-7) 

3.8 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีโครงการ/กิจกรรมบริการ/วิชาชีพแก่สังคม เพ่ือพัฒนา
วิชาการ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิชาการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมน สังคมอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดีและยั่งยืน โดยเพ่ิมทักษะ ความรู้ใหม่ๆ (9-3-8) เช่น ผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนบุตร
เกษตรกรหรือศิษย์เก่าโครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  2) ฝึกอบรมการเพาะเห็ดให้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลแสน
ตอ จากเกษตรกรที่สนใจความรู้ใหม่ ๆ และผู้มีอาชีพเพาะแล้วที่ประสบปัญหาได้รับแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
วิทยากร เช่น โรคแมลงและการจัดการฟาร์ม  3) ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ตั้งแต่ปี 2553 โดยท า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับจัดท าแผนกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร
ผ่านกลไกการบัญชีบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน  4) ฝึกอบรมให้วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงคลองบาง
น้ าจืด หลักสูตร น้ าพริกกระปุก และได้ผลิตออกจ าหน่ายในชุมชนและในเทศกาลต่างๆ ประจ าจังหวัด และจังหวัด
ใกล้เคียง ท าให้วิสาหกิจชุมชนฯ ได้ขอค าแนะน าเรื่องเทคนิคและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เรื่องการขอ
มาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ และเรื่องบรรจุภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ และ 5) โครงการ การประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (9-1-8 ข้อ 5) เพ่ือเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินผล
การด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านต่อเนื่องกันเป็นเวลา 6 ปี (ตั้งแต่ปี 2550-2555)  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหรือองค์กรได้มีการติดตาม
พัฒนาการของผู้น าและสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยังคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน 

4.1 คณะเกษตร ก าแพงแสน ชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และกล้วยไม้ส่งออก ได้สร้างกลไกเพ่ือการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ชุมชน และด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและกล้วยไม้
ส่งออก สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา (9-4-1) 

4.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  สมาคมฟุตบอลซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งทางการกีฬา ที่ได้น าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ โดยได้มีการสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กร (9-4-2) 

4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ชุมชนที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ ได้
สร้างกลไกเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิสถาบันพัฒนา
พลังงานทดแทนแห่งเอเซียแปซิฟิก เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของชุมชน และด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง (9-4-3) 
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4.4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากบันทึกการสัมภาษณ์นางวรรณา พ่วงพร้อม ผู้เรียนในโครงการ 3 in 
1 พบว่า ชุมชนสร้างกลไกดังกล่าวอย่างมีระบบ  (9-4-4) เช่น 1) มีผู้น าที่มีความคิดริเริ่มจัดตั้งชมรมผู้เรียน 3 in 1 ภาค
ประชาชน (วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  2)  ผู้น าหารือการจัดตั้งชมรมกับสมาชิกชุมชนที่มีแนวคิดร่วมกันแล้วเสนอต่อ
ประธานฝ่ายวิชาการของโครงการ  3) กลุ่มจัดตั้งชมรมด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี คงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และ 4) ผู้เรียนมีความสามัคคีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 55-60 

4.5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ชุมชนได้สร้างกลไกเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเห็ดพอเพียงขึ้น และคณะฯ มีการผสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล
สาลี จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการด าเนินโครงการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน” โดยมีการสร้างโรงเรือนเห็ดไว้ให้ผู้สนใจมาร่วมเรียนรู้ (9-4-5) 

4.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ด าเนินโครงการ “การ
พัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” การด าเนิน
โครงการนี้ในปีที่ 1 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน มีนาคม 2555 เกษตรกรที่ปลูกพริกในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการที่ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดฤดูปลูก เกษตรมีการรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบัติในการปลูก ท าให้เกษตรกรตัดสินใจไม่เพ่ิม
พ้ืนที่ปลูก เพ่ือไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดมากเกินไป โดยยังคงปลูกพริกผลใหญ่ ที่เป็น อัตลักษณ์ของกลุ่ม คือ “พันธ์
พริกสันก าแพง พันธุ์พริกแม่ปิง พันธุ์พริกหยกสยาม พันธุ์พริกหยกสวรรค์ พันธุ์พริกซีอาน”  เพ่ือส่งโรงงานเช่นเดิม 
และยอมรับเทคนิควิธีการลดจ านวนต้นต่อไร่ มีการบ ารุงปรับปรุงดินอย่างถูกวิธี มีการดูแล ตัดแต่งต้นพริก จาก
เดิมที่ไม่เคยมีการตัดแต่งเลย เพ่ือป้องกันโรคแมลง และมีการใช้สารชีวภาพตามที่ได้รับการแนะน า (เชื้อไตรโค
เดอร์มา) และลดการใช้สารเคมี ท าให้โรคแมลงลดลง ผลพริกที่ขายได้คุณภาพดี มีปริมาณสูง มีการจดบันทึกการ
ปฏิบัติประจ าวัน และจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย ท าให้ทราบต้นทุนและรายได้ในแต่ละฤดูปลูก สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่
เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มกันเก็บเกี่ยวในปริมาณที่ไม่ล้นตลาดมากเกินไป ราคา
ไม่ตกต่ า ท าให้รายได้เพ่ิมขึ้น ตามเอกลักษณ์ของกลุ่มเกษตรกร คือ “ร่วมมือร่วมใจ” นอกจากนี้ เดิมเกษตรกรจะ
ปลูกพริกหลังการปลูกข้าวโพด หลังการระดมความคิดเห็น จะเปลี่ ยนเป็นการปลูกพืชคลุมดินแทนการปลูก
ข้าวโพด ซึ่งเป็นการพัฒนาเพ่ือสร้างความยั่งยืนของปัจจัยการผลิต ตามด้วยการปลูกพริกเร็วขึ้น ผลผลิตจะได้ราคา
ดีกว่าเดิม เกษตรกรมีความมั่นใจในระบบการเพาะปลูกที่ร่วมกันพัฒนา มีการรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็นหาแนว
ทางการด าเนินงานในปีเพาะปลูกต่อๆ (9-4-6)  

4.7 สถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ เกษตรกรในโครงการฯ ในกลุ่มบูรพาฟาร์ม (นายส าเภา ฐานะ) จังหวัด
ชลบุรีเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการอย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์โค
พ้ืนเมืองให้เป็นโคพันธุ์ก าแพงแสน และได้น าโคเข้าร่วมประกวดในสนามประกวดโคเนื้อจนได้รับรางวัลมากมายและ
เป็นที่รู้จักของเกษตรกรผู้ลี้ยง โดยมีการแบ่งบันความรู้และประสบการณ์ มีเกษตรกรสนใจขอดูงานที่ฟาร์ม นับได้ว่า
เป็นตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จและเป็นเครือข่ายที่ดีของโครงการ (9-4-7) 

4.8 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ได้มีการติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรเอง ชุมชนหรือ
องค์กรอีกด้วย โดยการออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพ้ืนที่ให้ค าแนะน า ปรึกษา และประสานงานด้านการตลาดให้เกษตรกร
หรือร้านค้า จึงท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น เช่น 1)จากความส าเร็จในการจัดฝึกอบรมด้านการเพาะเห็ด ส านัก
ส่งเสริมฯ ก าแพงแสนเล็งเห็นถึงความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านอ่ืน ๆ ให้กับเกษตรกร
โดยเพ่ิมหลักสูตรการฝึกอบรมคือ นักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ ผู้ผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ การเพาะเห็ดฟางใน
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ตะกร้า  2) ฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ ให้กลุ่มเกษตรกรต าบลแสนตอ โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบใหม่กับองค์ความรู้การ
เพาะเห็ดแบบดั้งเดิม เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ในครัวเรือน  3) จากการจัดฝึกอบรมหลักสูตร น้ าพริกกระปุก
วิ สาหกิจชุ มชนเกษตรพอเพียงคลองบางน้ าจื ด ซึ่ ง ได้ ผลิ ตจ าหน่ ายภายในชุมชนและจั งหวัดใกล้ เคี ยง 
(9-4-8) และ 4) โครงการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านนั้นยังคงอัตลักษณ์
การเป็นปราชญ์ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (9-1-8 ข้อ 5) โดยหลักการด าเนินงานของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านนั้น ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งน าไปสู่การ
พัฒนาตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการพัฒนาความรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคม การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานคณะ สถาบันและ

ส านักติดตามผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็งของชุมชน 
5.1 คณะเกษตร ก าแพงแสน จากการด าเนินการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ผ่านมา 

พบว่าชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่งออก พ่ึงพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมชุมชน ส่งผลให้สมาชิกชุมชนมีความอยู่ดีกินดี เนื่องจากประหยัดต้นทุนการใช้สารเคมีในการควบคุม
โรคพืชและผลผลิตเพิ่มข้ึน (9-5-1) 

5.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน จากการด าเนินการตามโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านแหล่ง
เรียนรู้ด้านพลังงาน พบว่า ชุมชนได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเอง เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน 
ส าหรับชุมชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน สามารถน าไปปรับใช้กับสังคมของตนเองได้ (9-5-2) 

5.3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการโครงการ 3 in 1 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคม ท าให้ชุมชนและองค์กรเข้มแข็ง ในแบบประเมินโครงการ ผู้เรียนและคณะท างานได้ชี้ถึงคุณค่าของ
โครงการต่อสังคม ดังที่รวบรวมไว้ในรายงานการประเมิน (9-5-3) เช่น  1) ผู้เรียนเห็นว่าการที่ได้มาเรียน
ภาษาต่างประเทศในโครงการท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในชีวิตประจ าวัน โดยกล้าพูดภาษาจีนกลางและ
ภาษาอังกฤษกับบุคคลรอบข้างและชาวต่างชาติ  2) คณะท างานเห็นว่าตนสามารถน าความรู้จากการท างานใน
โครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในด้านการศึกษาและด้านการประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ
ชุมชนภายนอกในการสร้างและพัฒนากลไกเพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ชุมชนพัฒนา
ตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ขณะเดียวกันก็สามารถคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้อีกด้วย 

5.4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนเริ่มพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดองค์
ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้จากการเพาะเห็ด ดัง
รายละเอียดรายงานการติดตามหลังการฝึกอบรมการเพาะเห็ด รายงานความเป็นมาของโครงการบริการวิชาการ
ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน ระยะก่อนเริ่มโครงการวิจัย
งานบริการวิชาการน าร่อง  และรายงานผลกระทบของการบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (9-5-4) 

5.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ด าเนิน โครงการ “การ
พัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” ได้เล็งเห็น
ว่าเกษตรกรมักให้ความส าคัญด้านวิชาการน้อยกว่าประสบการณ์ตนเอง แต่หลังจากที่ได้รับความรู้ เทคนิควิธีการ
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ต่างๆ ท าให้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ยอมรับและมีการผสมผสานระหว่าง วิชาการและประสบการณ์ตนเอง
เข้าด้วยกัน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน องค์กร ท าให้มีความเข้มแข็ง รวมกันเป็นกลุ่มระดม
ความคิด หาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกัน เพ่ือไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตไม่ตกต่ า ท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น  และมีความม่ันใจในกระบวนการผลิตที่ปรับปรุงแล้ว (9-5-5) 

5.6 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ผลการส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกรให้เป็นโคเนื้อพันธุ์
ก าแพงแสนนั้น เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วประเทศว่าเป็นโคที่มีลักษณะโครงร่างใหญ่ อัตราการแลกเนื้อที่ดี 
เลี้ยงง่าย โตไว คุณภาพดี เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ก าไร มีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าโคเนื้อพันธุ์อ่ืนๆ เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองสามารถเลี้ยงโคเนื้อให้ตรงกับความต้องการของตลาด เกิดการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ เกิด
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ โครงการนี้เป็นที่ยอมรับเกษตรกรทั่วประเทศ (9-5-6) 

5.7 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และองค์กรให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับชุมชนหรือองค์กร คือ การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผู้รับบริการของชุมชน
หรือองค์กรภายใต้การด าเนินการของส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน (9-4-7) เช่น  1) เกิดเกษตรกรคนเก่งหรือผู้น า
เกษตรกรที่มีความสามารถในการวางแผนการประกอบอาชีพถูกต้องตามหลักวิชาการ  2) ท าให้เกิดกลุ่ม ชมรมและ
สมาคมด้านการเกษตร  3) ท าให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตร ระหว่างส านักส่งเสริมฯ 
ก าแพงแสน กับเกษตรกร กลุ่ม ชุมชนหรือองค์กร หรือระหว่างเกษตรกร กลุ่ม ชุมชนหรือองค์กรด้วยกัน เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการเรียนรู้ และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  4) ผลการฝึกอบรม ท าให้ผู้รับบริการสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน ท าให้เกษตรมีความเข้มแข็ง
สามารถพึงพอตนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นวิทยากรของกลุ่มเกษตรกรต าบลแสนตอและวิสาหกิจชุมชนเกษตร
พอเพียงคลองบางน้ าจืด (9-4-8) และ5) โครงการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านมีการประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม (9 -1-8 ข้อ 5) ในด้านเศรษฐกิจผู้รับการ
ถ่ายทอดความรู้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน ด้านสังคมโดยเกษตรกรมีศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม น าพาสู่ความเอ้ืออาทร  ด้านสิ่งแวดล้อมผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีแหล่งอาหารปลอดภัย ผู้บริโภค 
ผู้ผลิตมีสุขภาพดี จากการลด ละ เลิกใช้สารเคมี ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลและยั่งยืน จึงเกิด
ความเข้มแข็งในชุมชน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ. 9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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ผลการประเมินคณะกรรมการ 
     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ. 9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการสง่เสริม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 
ผลการชี้ น า  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาของสั งคมในประเด็นที่  1  ภายในสถาบัน  
ประเด็นด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มี ก า รด า เ นิ น ง านต ามว งจ ร
คุณภาพ (PDCA) 

18.1-1-1 1.โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กับกรมการข้าวและ
ชาวนาโครงการ 9 บวร การผลติเมล็ดพันธ์ุข้าว
สุพรรณบุรี 1   
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 8/2555 วันที่ 25 กันยายน 
2555 

    18.1-1-2 1. แผนแม่บทวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 2555 
2. โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดชาน้ ามันและปรับปรุง
ระบบสกดัน้ ามันจากเมล็ดชาน้ ามนั 

    18.1-1-3 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

    18.1-1-4 โครงการฝึกทักษะนักสตัวบาล 
  

 
2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
18.1-2-1 สรุปผลการด าเนินงานความร่วมมอืทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมการ
ข้าวและชาวนาโครงการ 9 บวร การผลิตเมลด็
พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1  

    18.1-1-3 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

18.1-2-2 สรุปผลการด าเนินงานการฝึกทักษะนักสัตวบาล 
  3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

คนในสถาบัน 
18.1-3-1 ภาพข่าวกิจกรรมโครงการ 9 บวร  

มหาวิทยาลยัชาวนา   
    18.1-1-2 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงระบบ

หลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดชาน้ ามันและปรับปรุง
ระบบสกดัน้ ามันจากเมล็ดชาน้ ามนั 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

    18.1-1-3 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

    18.1-2-2 สรุปผลการด าเนินงานการฝึกทักษะนักสัตวบาล 
  4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
18.1-4-1 ลงนามความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยชาวนา 

    18.1-1-3 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

    18.1-4-2 รายงานสรุปโครงการก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพท่ี
ได้จากมูลโคนมเพื่อเป็นพลังงานทดแทน 

  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

18.1-5-1 
 

1.ประกาศนียบัตร 
2. ภาพกิจกรรมการตอนรับคณะส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

1.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีแผนการด าเนินงานและมีการด าเนิน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมการข้าวและชาวนา 9 บวร ครั้งที่ 1 
(ชุดที่ 2) เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงธันวาคม 2555  ในชุดที่ 2 นี้ใช้พ้ืนที่ในการปลูกข้าวบริเวณทุ่งนาไพร 
โดยประมาณ 200 ไร่ ให้ชาวนามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1 ให้ได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าว ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเชิงการค้า อีกทั้งเป็นการพัฒนาการใช้พ้ืนที่ทุ่ งนาไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกร นิสิต นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป โดยมีการด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการท านา
แบบมืออาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนได้มีการลงนาม
ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว บริษัทคูโบต้า จ ากัด และบริษัทไบเออร์ จ ากัด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 
(18.1-1-1) 

Plan ด าเนินการตามแผนการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

Do การด าเนินงานโครงการเพื่อตอบสนองแผนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
โดยจัดท ากิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกรมการข้าวและ
ชาวนาโครงการ 9 บวร เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1 

- กิจกรรมการปลูกข้าวปลูก 
- กิจกรรมรับขวัญข้าวช่วงข้าวตั้งท้อง 
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- กิจกรรมการใช้พ้ืนที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนกับกลุ่ม
เกษตรกรชาวนา 

- กิจกรรม Green และ Clean Campus ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน
เป็นพื้นที่สีเขียว 

- กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 

Check จากการด าเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1  ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 2)  เดือนมิถุนายน 
ถึงธันวาคม 2555  หลังการเก็บเก่ียวได้รับผลผลิตจ านวน 94.95 ตัน สามารถจ าหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับ
กรมการข้าวประมาณ 32 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34 ของผลผลิตที่ได้รับ 

Act จากการด าเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1 ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 2) เดือนมิถุนายน ถึง
ธันวาคม 2555 พบอุปสรรคจากภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) น้ าท่วมแปลงนาปลูกข้าว ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับเพ่ือเป็นรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย  คณะท างานฯ จึงวางแผนการบริหารจัดการน้ าภายในพ้ืนที่ทุ่งนาไพร
เพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติต่อไป 

1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้จัดท าแผนแม่บทวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2554 -
2555 มีการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรได้ท างานวิจัยและบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ ความ
ถนัด (18.1-1-2)  จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ ในโครงการ “การปรับปรุงระบบหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดชา
น้ ามันและปรับปรุงระบบสกัดน้ ามันจากเมล็ดชาน้ ามัน” โดยได้ด าเนินการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการ
ศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ ามันและพืชน้ ามันอ่ืนๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงรายอันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริ  ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามัน จ. เชียงราย นี้เป็นโรงหีบน้ ามันชาแห่งแรกและ
สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เครื่องจักรที่ใช้ได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศไทย  และได้มีการจัดการ
ด าเนินงาน โดยการวางแผนการออกแบบ ร่วมกับผู้ใช้งาน จัดสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยจะทดสอบเครื่อง
อบแห้งในฤดูกาลหลังการเก็บเก่ียว 2556 (ก.ย.2556) 

1.3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้น ากิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  ซึ่ ง
โครงการดังกล่าวด าเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (18.1-1-3) 

1.4 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการด าเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ (18.1-1-4)  โดยมีการ
ว า ง แผน  (Plan) จั ดท า โ ค ร งกา รฝึ กทั กษะสั ต วบาล  ซึ่ ง เ ป็ นก ารบริ ก า ร วิ ช า กา ร ให้ แ ก่ นิ สิ ต ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือความพอเพียง  ความรู้  และคุณธรรม  การด าเนินงานตามแผน (Do) 
มีการฝึกทักษะโดยนิสิต นักศึกษา ลงพ้ืนที่ฝึกทักษะ ณ สถานีวิจัยทับกวาง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความประมาณในการ
ผลิตปศุสัตว์ การบริหารงบประมาณที่ได้รับจากโครงการเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างพอเพียงใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  การประเมินผลการด าเนินงาน (Check) นิสิต นักศึกษาได้รับส่งเสริมด้านการด าเนินงานด้วย
ความเป็นเหตุเป็นผล มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ และผลิตปศุสัตว์เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีการน าผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางปรับปรุง (Act) ส่งผลให้นิสิตสามารถด าเนิน
วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความรู้ มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานโครงการความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมการข้าวและชาวนา 9 บวร ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 2) เริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ถึงธันวาคม 2555 โดยก าหนดเป้าหมายด้านผลผลิตที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า 0.50 ตัน ต่อไร่ ต่อจ านวนพ้ืนที่
การปลูกข้าว ประมาณ 200 ไร่ คิดเป็นผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจ านวน 100  ตัน  เนื่องจากในเดือนกันยายน - 
ตุลาคม 2555 เกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่โดยประมาณ 120 ไร่ส่งผลให้พ้ืนที่ที่
คาดว่าจะได้รับผลผลิตตามเป้าหมายลดลง จึงได้ด าเนินการจัดท าเอกสารเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน
เพ่ือขออนุมัติปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่สามารถด าเนินการได้จริง คือ ผลผลิตที่
คาดว่าจะได้รับ 40 ตัน จากพ้ืนที่ที่ปรับลดเหลือ 80 ไร่ แต่ผลผลิตที่ได้รับจริง  94.95 ตัน  คิดเป็นร้อยละ 237.38  
(18.1-2-1) 

2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงระบบหลังการ
เก็บเก่ียวเมล็ดชาน้ ามันและปรับปรุงระบบสกัดน้ ามันจากเมล็ดชาน้ ามัน โดยได้นั้น ได้เริ่มโครงการในปี 2554  ซึ่ง
ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนิน ต้องศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียด ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง และจะได้มี
การทดสอบในฤดูหลังการเก็บเกี่ยว และทดสอบเครื่องอบแห้งเมล็ดชา และถังน้ ามันชา ปรับปรุงเครื่องสกัดน้ ามัน
ชา และต้องศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและอบแห้งเมล็ดชาน้ ามัน (18.1-1-2) 

2.3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้น ากิจกรรมทางการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 2 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 100 (18.1-1-3) 

2.4 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มีการสรุปผลการด าเนินโครงการฝึกทักษะนักสัตวบาลให้แก่นิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยมีการก าหนดเป้าหมายเป็นจ านวนนิสิตที่ผ่านการฝึกทักษะ
จ านวน 100 คน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีนิสิตผ่านการฝึกทักษะจ านวนทั้งสิ้น 169 คน ( 18.1-2-2) 

3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดท าศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชาวนา

โดยเชิญกลุ่มเกษตรกรในโครงการชาวนา 9 บวร ร่วมเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การท านาแบบมืออาชีพ
และปลูกฝังจิตส านึกให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจะปลูกในวันที่ 
12 สิงหาคม 2556 เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการปลูกข้าวตั้งแต่เริ่มแรก ท าขวัญข้าว เก็บเกี่ยว และเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆ วิธีการท านาในสมัยโบราณให้ นิสิตบุคลากร และประชาชนมีความรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
และเกิดจิตส านึกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (18.1-3-1) 

3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน การปลูกชาน้ ามันในแปลงปลูกเป็นแปลงปลูกบนภูเขาสูง
ที่ใกล้หมู่บ้านที่มีชาวบ้านที่มีรายได้น้อย ท าให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เป็นโครงการระยะยาว และเป็นการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ร่วมกับป่าไม้เดิมที่คงเหลือจากไฟไหม้ในครั้งที่ผ่านมา ท าให้เกิดรายได้ในพ้ืนที่ 
และชาวบ้านมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังได้ป่าต้นน้ าที่ยั่งยืน เพราะชาวบ้านมีรายได้จากการปลูก
ชาน้ ามันด้วย ส าหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อคนในสถาบันได้โดยตรงและ
ทางอ้อม กล่าวคือ การได้ให้บุคลากรได้น าความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไปพัฒนาในโครงการ ด้านการพัฒนา
เครื่องจักรเชิงพาณิชย์ ในภาคอุตสาหกรรมได้ และบุคลากรยังไม่พัฒนาความรู้ด้านวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวพืช
น้ ามันได้อีกด้วย (18.1-1-2) 
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 3.3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีนิสิตที่ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้น า
กิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  ได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองในการเป็นผู้น ากิจกรรมทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  รวมทั้งคณาจารย์ที่เข้าร่วมได้ร่วมเรียนรู้อันเป็น
ประโยชน์ส าหรับอาจารย์ท าให้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งได้ต้นแบบส าหรับการพัฒนาผู้น ากิจกรรม
ส าหรับอาจารย์ได้น าไปใช้ต่อไป (18.1-1-3) 

 3.4 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการประเมินผลโครงการการฝึกทักษะนักสัตวบาล พบว่านิสิต
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกทักษะสัตวบาลสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดทางการศึกษาและการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18.1-2-2) 

 4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
4.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรชาวนา  มือ

อาชีพ โดยใช้ เป็นแหล่ ง เรียนรู้กระบวนการท านาแบบมืออาชีพทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้ งนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว บริษัทคูโบต้า 
จ ากัด และบริษัทไบเออร์ จ ากัด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี ซึ่ง ได้เก็บเกี่ยวและสามารถ
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กรมการข้าว แต่ยังมีเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกบางส่วนที่ยังมีเมล็ดพันธุ์อ่ืนที่ตกค้างในที่นาผสมอยู่ซึ่ง
ต้องน าไปจ าหน่ายให้โรงสี (18.1-4-1) 

4.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีโครงการพัฒนาวิชาการโครงการ การปรับปรุงระบบหลังการ
เก็บเกี่ยวเมล็ดชาน้ ามันและปรับปรุงระบบสกัดน้ ามันจากเมล็ดชาน้ ามัน นับได้ว่าเป็นโครงการที่ได้ท าร่วมกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติเสริมสร้างความกินดี
อยู่ดีของชาติตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความ
กินดีอยู่ดีของชาติ”(Kasetsart University aims to create knowledges of the land forthe well-being of 
nation) (18.1-1-2) 

4.3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีนิสิตที่ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้น ากิจกรรม
ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  ได้พัฒนาตนเองและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ทั้งขณะที่ฝึกสอนและเมื่อจบการศึกษา ซึ่งจะแสดงถึงศักยภาพของบัณฑิตที่มีคุณภาพจึงเป็นบุคลากรที่
สร้างคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (18.1-1-2) 

4.4 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  เมื่อด าเนินการแล้วพบว่าเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่หน่วยงาน 
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังแสดงได้จาก หน่วยงานภายนอกได้แสดงความสนใจติดต่อของให้นิสิตนักศึกษาเข้าฝึก
ทักษะนักสัตวบาลดังกล่าว (18.1-4-2) และระบบระบบก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลโคนมเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วได้เป็น
แหล่ ง เ รี ย นรู้ เ พ่ื อ ก า รศึ กษ า วิ จั ย  แล ะกา รศึ กษาดู ง านส า หรั บ อ าจ า ร ย์  นั ก วิ จั ย  แล ะนิ สิ ต ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรและผู้สนใจภายนอกเข้ามา
ศึกษาดูงานและน าไปปรับใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นการช่วยส่งเสริมพร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากของเสียในฟาร์มของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในชุมชน ช่วยให้คน
ในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (18.1-2-2) จากการด าเนินโครงการใช้มูลสัตว์ในการผลิตพืชอินทรีย์ 
ท าให้หน่วยงานมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์ที่แปรรูปแล้วมากขึ้น ได้รูปแบบการใช้มูลสัตว์ใน
การผลิตพืชอินทรีย์ที่หลากหลายมากข้ึน 
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 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
5.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีโครงการ 9 บวรได้ด าเนินงานตั้งแต่ปี 2554 

จนถึงปัจจุบัน โดยน าองค์ความรู้จากคณะ ส านัก สถาบันภายในวิทยาเขตก าแพงแสน และแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาบูรณาการร่วมกันแล้วน าไปถ่ายทอดความรู้สู่ชุ มชนรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัยรวม 16 แห่ง ได้แก่ อบต. 15 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชนชุมชน วิทยา
เขตก าแพงแสนได้เสนอโครงการ 9 บวรเข้าประกวดในโครงการรางวัลคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที่ 6 ประจ าปี 2555 และได้เข้ารับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน รับรางวัลจาก
ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ อาคาร
สารสนเทศ 50 ปี (18.1-5-1) 

โครงการ 1 ช่วย 9 เป็นโครงการที่ทางส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) กับสถานศึกษาเครือข่ายโครงการประเมินสถานศึกษา แบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 หรือ ห่วงโซ่คุณภาพ
การศึกษา จัดขึ้นเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพตนเอง อย่างต่อเนื่องสู่
ความเป็นเลิศ สมศ.จึงได้ก าหนดแนวทาง “การประเมินแบบโดดเด่น” เพ่ือสร้างความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินแบบโดดเด่น
เพ่ิมเติมได้ แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแบบโดดเด่น คือ แนวทาง 1 ช่วย 9 (1 สถานศึกษา ช่วย 
9 สถานศึกษา) กล่าวคือ สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะต้องเป็นแกนน าให้สถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการ
พัฒนาอีก 9 แห่ง ให้ก้าวสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. จากการประเมิน
ภายนอกรอบสาม (18.1-5-2) 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น และเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะ 1 
ช่วย 9 คือสถานศึกษาช่วยเหลือสถานศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 9 แห่ง ให้มีคุณภาพตามแนวทางวงจรคุณภาพ(PDCA) 
ซึ่ ง ใ น วั น อั ง ค า ร ที่  1 1  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 6  เ ว ล า  1 4 . 0 0  น .  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . ส ม บั ติ  
ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ต้อนรับ นายนาวิน  วิยาภรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ที่ได้เดินทางมาสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ 
9 บวร  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ได้มีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาแกนน า ใน
โครงการ “1 ช่วย 9” เนื่องจากกิจกรรมในโครงการ 9 บวร ได้ด าเนินการช่วยเหลือ โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
อ าเภอก าแพงแสน ตั้งแต่ปี 2554-2556 จ านวน 16 โรงเรียน ใน 15 ต าบลและ 1 เทศบาล ของอ าเภอก าแพงแสน 
และ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวความคิดของ โครงการ “1 ช่วย 9” ที่มุ่งเน้นเพ่ือการช่วยเหลือสถานศึกษา
ในทุกระดับให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าแนวทางกระบวนการด าเนินงานโครงการ 9 บวรเป็นโครงการต้นแบบใน
โครงการ “1 ช่วย 9”  
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เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ.18.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ.18.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4 – 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2 
ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีการด า เนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

18.2-1-1 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

  18.2-1-2 สัญญาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

    18.2-1-3  โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ
น้ านมแพะตามมาตรฐาน มกอช.และการแปรรูป
น้ านมแพะเพื่ อ เพิ่ มมู ลค่ า ในระดับ เกษตรกร
ปีงบประมาณ 2555 

    18.2-1-4  โครงการพัฒนาวิชาการ “กิจกรรมการผลิตธาตุ
อาหารเสริมส าหรับพืช” ปีงบประมาณ 2555 และ
ปีงบประมาณ 2556 

    18.2-1-5  โครงการแข่งขันทักษะการแปรรูปเนื้อสุกร (หมู
หยอง หมูฝอย) 

    18.2-1-6 โครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ ประจ าปี 2555 
    18.2-1-7  โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่

ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ตามหลักการผลิตแบบ
ธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2555 

    18.2-1-8 1. อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1-5-1 รายงานแผนผล
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2พ.ศ.2555 
(แผนงานบริการวิชาการ) 
2. แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

    18.2-1-9 สรุปผลปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    18.2-1-10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบ

อาชีพการเกษตร 
18.2-1-11 การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  2. บร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ต า ม แ ผ น
ประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

18.2-2-1 
 

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ ประจ าปีงบประมาณ 
2553 (การด าเนินงานปีท่ี 1-3) ของสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

    18.2-2-2 ภาพการจัดท าแปลงเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบุตร
เกษตรกร(ในเล่มการศึกษาแนวทางฯ) 

  3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
คนในชุมชน 

18.2-3-1 1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการคัดเลือกพ่อ
พันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเช้ือ รายชื่อกลุ่ม
เกษตรกร หน้า 25-33 

    18.2-3-2 สรุปการติดตามผลผู้รับบริการหลักสูตรน้ าพริก
กระปุก 

  4. มีผลกระทบที่ เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือ
สังคม 

18.2-4-1 
 

บันทึกผลการประกวดโคของกลุ่มบูรพาฟาร์ม 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2554 หน้า 85-87 

  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

18.2-5-1 โคก าแพงแสนได้รับรางวัลต่างๆในสนามประกวด
ต่างๆ วารสารงานโคเนื้อ สรุปผลประกวดโคเนื้อ
ก าแพงแสน ประจ าปี 2554-2555 

    18.2-5-2 โคก าแพงแสนเพศผู้ไดร้ับรางวัล  Grand 
Champion  ในงาน PATAYA INTERNATIONAL 
LIVESTOCK SHOW 2013 

    18.2-5-3 หนังสือขอบคุณจากรมราชทณัฑ ์
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

1.1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการด าเนินโครงการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เห็ด สู่ชุมชน  ซึ่งโครงการดังกล่าวด าเนินการตามวงจรคุณภาพ โดยมีการน าผลการประเมินไปวางแผนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานต่อเนื่อง (18.2-1-1)  

1.2  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ด าเนินโครงการที่ผลต่อการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน ประเด็นเพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติจ านวน 6 โครงการ โดยทุกโครงการได้
มีการวางแผนการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผน มีการติดตามประเมินผล และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงตามวงจร
คุณภาพ PDCA ได้แก่  
  1) โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยได้มีการการท าสัญญา (ลงนาม) เพ่ือการด าเนินงานโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551 - 2557 (18.2-1-2) 
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  2) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพน้ านมแพะตามมาตรฐาน มกอช. และการ
แปรรูปน้ านมแพะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในระดับเกษตรกร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ (18.2-1-3) 
 3) โครงการ “กิจกรรมการผลิตธาตุอาหารเสริมส าหรับพืช” โดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์ (18.2-1-4) 
  4) โครงการแข่งขันทักษะการแปรรูปเนื้อสุกร (หมูหยองและหมูฝอย) โครงการดังกล่าวเป็นความ
ร่วมมือฯ ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยทับกวาง (18.2-1-5) 
  5) โครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (18.2-1-
6) 
  6) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ตามหลักการผลิตแบบ
ธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (18.2-1-7) 

1.3 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ด าเนินงานโครงการที่ 3.6 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตร
ภายใต้โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 1 โครงการ 9 หลักสูตร ดังนี้ โครงการสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง ทางรอดเกษตรไทยก้าวใหม่หลังภัยวิกฤติ หลักสูตรการเปิดดอกเห็ดในถุงพลาสติก การแปรรูปเห็ด ผลิตภัณฑ์
จากแป้งสาลี การแปรรูปฟักข้าว Green Bamboo Powder เทคนิคการท าผักบุ้งดอง น้ าพริกกระปุก อาหาร
ญี่ปุ่นซูชิ และการเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตรได้รับ
ความรู้และทักษะอาชีพทางการเกษตร เพ่ือน าไปพัฒนาอาชีพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
เพ่ือความกินดีอยู่ดี ซึ่งได้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินงาน ดังนี้  

1) มีการวางแผนการด าเนินงาน (Plan) ส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน ได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์
เพ่ือการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตร โดยได้บรรจุไว้ภายใต้โครงการ
เกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2555 และ 2556 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ มีการ
ประชุมคณะท างานวางแผนวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของสังคม ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (18.2-1-8) 

2) มีการด าเนินงานตามแผน (Do) ส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน ท าหน้าที่ประสานงานและ
ด าเนินการให้บริการวิชาการ จัดการฝึกอบรม การสาธิตฝึกอบรมวิชาชีพ และการจัดมหกรรมวิชาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
ผู้รับบริการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การตลาด และการรวมกลุ่มเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร (18.2-1-9) 

3) มีการประเมินผลการด าเนินงาน (Check) ส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกโครงการ และมีการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับ
จาการฝึกอบรม การสาธิตวิชาชีพไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ โดยการออกไปเยี่ยมที่บ้านของเกษตรกร การ
โทรศัพท์สอบถาม เป็นต้น  (18.2-1-10) 

4) มีการน าผลการด าเนินมาเป็นแนวทางปรับปรุง (Action) ภายหลังการด าเนินงานโครงการสิ้นสุด
ลง จะมีการประเมินผลโครงการทุกครั้ง ผลการประเมินที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา การปรับปรุงโครงการ/ 
กิจกรรมการให้บริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ชุมชมมากที่สุด อันจะน าไปสู่ความอยู่
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ดีกินดีของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนหนึ่ง ซึ่งโครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน (18.2-1-11) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2.1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

เห็ดสู่ชุมชน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด พบว่า ผู้รับการถ่ายทอดมีความพอใจร้อยละ 88.53 
(18.2-1-1) 

2.2 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ มีเป้าหมายขึ้น
ทะเบียนการคัดเลือกแม่โคเข้าโครงการ จ านวน 15 ,000 ตัว ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถด าเนินการได้ 17 ,470  
ตัว คิดเป็นร้อยละ 116.46  (18.2-2-1) 

2.3 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพการเกษตร ภายใต้โครงการ
เกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผ่าน
กระบวนการจัดอบรม และการสาธิตฝึกอบรมวิชาชีพ และโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ซึ่งสามารถ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตรและโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกรได้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

 

โครงการ แผน ผล บรรลุเป้าหมาย (%) 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพการเกษตร ภายใต้โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทางรอดเกษตรไทย ก้าวใหม่หลังภัยวิกฤติ 500 คน 525 คน 100 
2. จัดฝึกอบรมทางการเกษตร 41 อาชีพ 1,500 คน 1,543 คน 100 
3.จัดฝึกอบรม 9 หลักสตูร ดังนี ้

3.1) หลักสูตร การเปิดดอกเห็ดในถุงพลาสติก 20 คน 20 คน 100 
3.2) หลักสูตร การแปรรูปเห็ด 30 คน 30 คน 100 
3.3) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี 30 คน 30 คน 100 
3.4) หลักสูตร การแปรรูปฟักข้าว 30 คน 30 คน 100 
3.5) หลักสูตร Green Bamboo Powder 100 คน 80 คน 80 
3.6) หลักสูตร เทคนิคการท าผักบุ้งดอง 50 คน 50 คน 100 
3.7) หลักสูตร น้ าพริกกระปุก 30 คน 30 คน 100 
3.8) หลักสูตร อาหารญี่ปุ่นซูชิ 30 คน 30 คน 100 
3.9) หลักสูตร การเลี้ยงไส้เดือน 30 คน 40 คน 100 

รวม 2,350 คน 2,408 คน 100 
โครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 1 เรื่อง 1 เรื่อง 100 
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ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมแล้ว เสร็ จตามแผนที่ ก าหนดไว้  คิดเป็นร้ อยละ 100 
(18.2-2-2) 

3. มีประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
 3.1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โครงการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน
ได้สร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับคน ในชุมชน โดยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดน าความรู้ไปใช้ร้อยละ 86.36 (18.2-1-1) 

3.2 ชุมชน โครงการต่างๆ ที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ด าเนินการนั้นมีผลชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม โดยมีผลให้ประชาชนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ สามารถพ่ึงพาตนเองและสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตที่ปลอดภัย
ส าหรับการบริโภค อีกท้ังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย (18.2-3-1) 

3.3 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีโครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตรและ
โครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการและชุมชน โดยการติดตามผล 
ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้รับบริการและชุมชนมีความอยู่ดีกินดี สามารถ
ประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (18.2-3-2) เช่น 1) โครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรน้ าพริกกระปุก ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียงคลองบางน้ าจืด ที่สามารถน าความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการด ารงชีวิต สร้างอาชีพให้กับตนเอง และรวมกลุ่มผลิต
น้ าพริกจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค มีการบริหารจัดการกลุ่มโดยการจัดสรรรายรับให้กับกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้
กิจกรรมกลุ่มเกิดการพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ และสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วม
ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร และชุมชนรอบข้าง จนท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนอันจะไปสู่ความอยู่ดีกินให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป (18.2-2-2) 2) โครงการพัฒนา
โรงเรียนบุตรเกษตรกร ได้มีการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่นักเรียนโรงเรียนบุตรเกษตรกรตามความต้องการและ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะนั้น เช่น การปลูกผักสวนครัว การปลูกข้าวโพด ซึ่งนักเรียนสามารถน าผลผลิตที่ได้จากการ
ปฏิบัติไปจ าหน่าย ท าให้ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนบุตรเกษตรกรยังน าความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียนไปเผยแพร่ต่อให้ครอบครัว และเพ่ือนบ้านในชุมชนด้วย  

4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
4.1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โครงการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน มี

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนโดยมีการสร้างโรงเรือนผลิตเห็ดของชุมชน (หน้าที่ 33) และ
สมาชิกของชุมชนได้เข้ามาดูแล ชุมชน  ได้บริโภคเห็ดที่ปลอดสารเคมี  ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้แก่ชุมชน (18.2-1-1) 

4.2 การด าเนินโครงการเหล่านี้ได้ท าให้มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชมและสังคมในทางที่ดี ที่น่ายก
ย่องและมีเกียรติ ท าให้สมาชิกในสังคมมีอาชีพสุจริต มีความรับผิดชอบในการผลิตอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค 
มีความร่วมมือร่วมใจ เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในชุมชน จนมีความเข้มแข็งและ
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ท าให้เกษตรกรสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี (18.2-4-1) 

4.3 จากผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตรและโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตร
เกษตรกร  ส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสนได้มีการติดตามประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ได้ออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกร การโทรศัพท์สอบถาม รวมทั้งการจัดอบรมต่อยอดตาม
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ค าขอของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม และชุมชน ตัวอย่างเช่น หลักสูตรน้ าพริกกระปุ ก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ โดยการผลิตและจ าหน่าย
น้ าพริกในงานและเทศกาลต่างๆ เช่น งานเกษตรจังหวัดสระบุรี งานประเพณีรับบัว งานคลินิกเคลื่อนที่จังหวัด งาน
ในเครือของสหพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตน้ าพริกเพ่ือ
จ าหน่ายให้ผู้บริโภค ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน (18.2 -3-2)  ส่วนโครงการ
พัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร นอกจากให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบุตรเกษตรกรแล้ว นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีได้มีการรวมกลุ่มกัน เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาทดลองปฏิบัติทั้งในพ้ืนที่ของตนเองและพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้
บ้านห้วยม้าลอย โดยแบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกตามความถนัดและความต้องการเรียนรู้ของแต่ละคน เช่น แปลงเรียนรู้
การปลูกหญ้าเนเปียร์ แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวสินเหล็ก เป็นต้น ซึ่งผลจากการจัดท าแปลงเรียนรู้นั้น ท าให้
หน่วยงานอ่ืน ๆ สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ดังกล่าว โดยมีนักเรียนของโรงเรียนบุตรเกษตรกรเป็น
วิทยากรในการบรรยาย (18.2-2-2) 

5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือนานาชาติ 
5.1 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ท าการส่งเสริม

การเลี้ยงโคพันธุ์ก าแพงแสน มีการคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ในการรีดน้ าเชื้อ เพ่ือพัฒนาสายพันธุ์ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พบว่าจากการพัฒนาดังกล่าว ท าให้พ่อโคในโครงการได้รับรางวัลการประกวดพ่อโคใ น
ระดับชาติ (18.2-5-1) และระดับนานาชาติ (18.2-5-2) อีกทั้งการที่สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 
ได้เป็นที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินโครงการแข่งขันทักษะการแปรรูปเนื้อสุกร (หมูหยองและหมูฝอย) ซึ่งเป็น
ความร่วมมือฯ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าให้ได้รับหนังสือขอบคุณ จากกรม
ราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติ (18.2-5-3)  
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ.18.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ.18.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6       
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก โดยภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งช้ี สกอ.และ  สมศ. จ านวน  3  ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ได้คุณภาพระดับดีมาก  

ส่วนผลคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก โดย
ภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. จ านวน  3  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 6 
(ครบ 6 ข้อ) 

6 
(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

6.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน พ.ศ. 2552 – 2561 (แผนฯ 10 ปี) 

6.1-1-2 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1-5-1)รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (แผนงานการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

6.1-1-3 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 
การก าหนดกิจกรรมท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยฯ 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6.1-2-1 Course Syllabus รายวิชาบูรณาการ หมวดศึกษา
ทั่วไป ที่ เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1-2-2 โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนสิิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

6.1-2-3 Transcript กิจกรรมนิสติ 
6.1-2-4 รายงานผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของชมรมตา่งๆ ประจ าปีการศึกษา 
2555 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

6.1-3-1 ภาพถ่ายหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

6.1-3-2 เอกสารการเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมในระดับ
ต่างๆ 

6.1-3-3 โครงการมหาวิทยาลยัชาวนา 
6.1-3-4 โครงการรับขวัญข้าว 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการ  
บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

6.1-4-1 - เอกสารรายงานการประเมินผลส าเร็จของการบูร
ณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  
- รายงานผลโครงการบูรณาการการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนิสิต 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

6.1-5-1 รายงานผลโครงการบูรณาการการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

6.1-6-1 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเป็นผู้มี
ผลงานดีเด่นในด้านการรักษาเอกลักษณ์ความเป็น
สตรีไทย 

6.1-6-2 รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปี 2555 จากส านักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

6.1-6-3 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนา
และจริยธรรม  ประจ าปี 2555 ระดับอุดมศึกษา  
จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  โดย
ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ใน
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โครงการ“ยกย่อง
เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม” 

ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ   ดังนี้ 

 1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีระบบการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตฯ พ.ศ.2552 -2561 (6.1-1-1) ในยุทธศาสตร์ที่ 9 มุ่ง
อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้แปลงแผน
ยุทธศาสตร์ เป็นแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 5 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (6.1-1-2) พร้อมทั้งถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังทุกหน่วยงาน
ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานประจ าปีของหน่วยงานในพันธกิจด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแผนงานได้มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้ด้วย โดยสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยาเขตฯ และใช้ประกาศข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) โดยก าหนดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็น
กิจกรรมหนึ่งในด้านกิจกรรมเสริมสมรรถนะนิสิตด้านพัฒนาคุณธรรมและสนับสนุนให้แต่ละคณะวิชา มีการน าการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต   (6.1-1-3) โดย
การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาเขตก าแพงแสนก ากับดูแลโดยผู้ช่วย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตก าแพงแสน ส่วนคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ 
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ก ากับดูแล โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หัวหน้าส านักงาน ผู้ อ านวยการกองและศูนย์ ให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (6.1-1-2) 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยมีการเปิดรายวิชาบูรณาการ หมวดศึกษาทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ รายวิชา 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต รายวิชา 01999042 การพัฒนานิสิต 
รายวิชา 01999141 มนุษย์กับสังคม รายวิชา 02999144 ทักษะในการด าเนินชีวิตในการเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชา 02033302 ปศุสัตว์กับวิถีไทย รายวิชา 01175153 มวยไทย รายวิชา 
02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ (6.1-2-1) 

ส าหรับการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต ได้มีการจัดโครงการกิจกรรม
ต่างๆ เช่น โครงการปลูกข้าววันแม่ โครงการหล่อและแห่เทียนจ าน าพรรษา โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการ
เกษตรบูชาครู (6.1-2-2) และก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างกิจกรรมเสริม
หลักสูตร วิทยาเขตก าแพงแสน  ปีการศึกษา 2556 จ านวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และจ านวนหน่วยชั่วโมงไม่
น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง และเมื่อส าเร็จการศึกษานิสิตได้รับ Transcript กิจกรรมให้กับนิสิตส าหรับเป็นเอกสาร
ประกอบการสมัครงาน (6.1-2-3) นอกจากนี้วิทยาเขตก าแพงแสนโดยกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) ได้บูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตผ่านทางชมรม สโมสรต่างๆ ได้แก่ ชมรมทางด้านศิลปและ
วัฒนธรรม (6.1-2-4)  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีหอประวัติส าหรับรวบรวมประวัติความเป็นมา
ของวิทยาเขตฯ รวมถึงผลงานต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากร นิสิต และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าศึกษาได้ 
(6.1-3-1) มีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จดหมายข่าว 
แผ่นพับ Sports Science News วารสาร Engineering KPS เว็บไซต์ www.kps.ku.ac.th และเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ (6 .1-3-2) นอกจากนี้ยังมีบริการวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม โดยผ่านโครงการ
มหาวิทยาลัยชาวนาซึ่งร่วมกับกรมการข้าวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายทอดวัฒนธรรมข้าวให้กับประชาชน
ทั่วไป (6.1-3-3) และโครงการรับขวัญข้าว เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนาธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบ
ทอดสู่อนุชนรุ่นหลังและสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่นตามโครงการ 9 บวร (6.1-3-4) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้น าเนื้อหามาผสมผสานให้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน จ านวน 4 
รายวิชา และได้แสดงไว้ใน Course Syllabus แต่ละรายวิชา และ มคอ.5 มคอ.7 ได้แก่  

- รายวิชา 02181481 ค่านิยมและจริยธรรมทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

- รายวิชา 02033302 ปศุสัตว์กับวิถีชีวิตไทย (สบ.) คณะเกษตร ก าแพงแสน 

- รายวิชา 02301146 กีฬาไทยพ้ืนเมือง Thai Tradition Spot คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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- รายวิชา 02301143 กีฬาต่อสู้ Combative Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้ในโครงการและติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดเป็น
รายงานผลโครงการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมนิสิต 
(6.1-4-1)  

5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้น าผลการประเมินจากรายวิชา ในข้อ 4 ไป
ปรับปรุงประบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 ในแผนปรับปรุงใน มคอ.5 มคอ.7 และในรายงานผลโครงการ
บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และได้น าผลการประเมินจากการจัดกิจกรรม
นิสิตในโครงการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม (6.1-5-1)   

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้  

6.1 ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย (6.1-1-1) 

6.2 รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ทุ่มเทความรู้
ความสามารถ อุทิศเวลาให้กับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จนสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์อย่างยิ่งในทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ และการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ข้าว การรับขวัญข้าว ส่งผลให้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2555 
จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (6.1-1-2) 

6.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ ให้
เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม และเข้ารับโล่รางวัลจากท่านรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คือ นางสาวชนิกา ประยูรวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี 
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (6.1-1-3) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6.1 5 ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
หมายเหตุ : - 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

10-1-1 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1-5-1)รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 
(แผนงานการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 

  2.  บรรลุ เ ป้ าหมายตามแผน
ประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

10-2-1   (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1-5-1)รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (แผนงาน
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม)  

  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่าง
ต่อเนื่อง 

10-3-1 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1-5-1)รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 
(แผนงานการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

10-4-1   รายงานสรุปการจัดงานวันเกษตรก าแพงแสนประจ าปี 
2555 โครงการ 9 บวร โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจ าปี
การศึกษา 2555 โครงการเที่ยวไม่ไกลไปก าแพงแสน และ
โครงการหล่อและแห่เทียน ถวายเทียนจ าน าพรรษา 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

10-5-1 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเป็นผู้มีผลงาน
ดีเด่นในด้านการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย 

10-5-2 รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี 2555 จากส านักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

10-5-3 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและ
จริยธรรม ประจ าปี 2555 ระดับอุดมศึกษา จากส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  โดยส านักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริม
ศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
โครงการ“ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและ
จริยธรรม” 
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ผลการด าเนินงาน 

  ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมบ่ง
บอกถึงคุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคลากรและสังคมชาวเกษตร และเป็นพันธกิจหลักที่พึงตระหนักใน
การส่งเสริมและสนับสนุน โดยวิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องทุกๆ หน่วยงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ (10-1-1) 
1.1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 และ2556 ถ่ายทอดแผนงานไปยัง

หน่วยงานภายในวิทยาเขต เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานประจ าปีของหน่วยงานในพันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.2 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555และ2556 อย่างเป็นระบบ
และมีกลไกลขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องประจ าทุกปี  
  1.3 มีการติดตามการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และประเมินผลจากการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.4 น าข้อเสนแนะจากการประเมินผลโครงการ ข้อ 1.3 ไปปรับปรุงแก้ไข ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ในบางโครงการ/กิจกรรมมีการพัฒนาที่เป็นในลักษณะก้าวกระโดดและมีแนวโน้มที่จะขยายกิจกรรมให้มี
ความโดดเด่นต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การด าเนินของแต่ละละโครงการไว้อย่างชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรม
ตามแผน 45 โครงการ ด าเนินการ 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตามแผน 63 ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป็นการบรรจุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 51 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 80.98  และในแต่ละคณะ ส านัก สถาบัน มีการ
ด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการของ มก.กพส. ที่ถ่ายทอดไปสู่ระดับหน่วยงาน อาทิเช่น (10-2-1) 

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ บุคลากร นิสิต ประชาชนและองค์กรภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วม (10-3-1) เช่น โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจ าปี 2555 โดยมีบุคลากร นิสิต ประชาชนและองค์กร
ภายนอก ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,870 คน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่มีการจัดประกวดขบวนรถ
บุปผาชาติ แห่ขบวนไปตามท้องถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน และวนกลับมาด าเนินกิจกรรมต่อ
ภายในวิทยาเขตฯ โครงการหล่อและแห่เทียนเพ่ือถวายเทียนจ าน าพรรษา จ านวน 16 วัด และการจัดพิธี “เกษ
ตราบูชาครู” จัดโดยนิสิตชมรมพุทธศาสน์ ก าแพงแสน ที่นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขตท้องที่อ าเภอ
ก าแพงแสนมารับบิณฑบาตร และจัดพิธี“ไหว้คร”ูเป็นต้น 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลท าให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
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ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในงานเกษตรก าแพงแสนประจ าปี 2555 โครงการ 
9 บวร โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจ าปี 2555 โครงการเที่ยวไม่ไกลไปก าแพงแสน โครงการหล่อและแห่เทียน 
ถวายเทียนจ าน าพรรษา 16 วัด เป็นต้น (10-4-1) 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ดังนี้  
5.1 ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น

สตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเป็นผู้มี ผลงานดีเด่นในด้านการรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย (5.1-1-1) 

5.2 รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ทุ่มเทความรู้
ความสามารถ อุทิศเวลาให้กับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จนสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์อย่างยิ่งในทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ และการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ข้าว การรับขวัญข้าว ส่งผลให้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2555 
จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (5.1-1-2)5 

5.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ ให้
เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม และเข้ารับโล่รางวัลจากท่านรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คือ นางสาวชนิกา ประยูรวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี 
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (5.1-1-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ. 10 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ. 10 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. การมี ส่ วนร่ วมของบุ คลากร ใน
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

11-1-1 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน (ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 
- รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (2 
เล่ม)มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ 
และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

11-2-1 เอกสารการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้าน
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

  3.  ปรั บแต่ งและรั กษาภู มิ ทั ศน์ ใ ห้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

11-3-1 เอกสารอ้างอิง (11-2-1) 

11-3-2 โครงการวันพัฒนาวิทยาเขต 

  4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่ เอื้ อและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 

11-4-1 เอกสารการจัดใหม้ีพื้นท่ีและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อกิจกรรมมสี่วนร่วมของนิสิตและ
บุคลากร 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

11-5-1 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตและ
บุคลากรต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล โดยได้

ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจข้อที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู และส่งเสริม  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และเอกลักษณ์ความเป็นไทยและในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้ผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร ได้มีส่วน
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ร่วมและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีทั่วทั้งองค์กร (11-1-1) เช่น โครงการหล่อและแห่เทียน ถวายเทียนจ าน าพรรษา 
โครงการปลูกข้าววันแม่ โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นต้น 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยของสถานที่ การ
ป้องกันและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ โดยให้แต่ละหน่วยงานติดตั้งถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด ภายในอาคารและ
บริเวณจุดหลักๆ ของทุกหน่วยงาน และมีการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ (11-2-1) เช่น การซ่อมบ ารุงรักษา ปรับเกรดถนน
ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง เป็นเส้นทางสัญจรของนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป      การตัด
แต่งต้นนนทรี เพ่ือความสวยงามและป้องกันอันตรายจากการหักโค่น และการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือ
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม    มี

การขุดลอกวัชพืชคูคลอง ขุดลอกวัชพืชพ้ืนที่แปลงนา ขุดลอกบ่อปลาแปลงนาให้สวยงามและสามารถใช้ประโยชน์
ได้ ขุดฝังกลบวัสดุก่อสร้างบริเวณข้างปั๊มน้ ามัน ปตท. เพ่ือกลบฝังเศษวัสดุให้เรียบร้อย ปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ให้
สวยงาม และป้องกันน้ าเน่าเสีย การปลูกต้นยูคาลิปตัสเพ่ือ ฟ้ืนฟูสภาพดิน และสอดคล้องกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (11-3-1) การจัดโครงการวันพัฒนาวิทยาเขต (11-3-2) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลางและเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน 
สร้างจิตส านึกให้แก่นิสิตและบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณรอบ ๆ วิทยาเขตก าแพงแสน นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้นิสิตใช้จักรยาน โดยมีเส้นทางจักรยานส าหรับ
นิสิตเพื่อเป็นการลดมลภาวะเป็นพิษ ส่งเสริมการออกก าลังกายของนิสิตและได้ใกล้ชิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

 4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรร่วมกิจกรรม (11-4-1) เช่น ห้องนนทรีและลานเอนกประสงค์ อาคารกอง
กิจการนิสิต (ก าแพงแสน) ที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้ส าหรับจัดกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 
  - โครงการ ค่ายดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 จัดโดยชมรมดนตรีไทย ก าแพงแสน   
  - โครงการ ขันโตกพิรุณเทวาใต้ฟ้าทุ่ง ก าแพงแสน  
  - โครงการ ราตรีตะลุง จัดโดยชมรมชาวใต้ ก าแพงแสน 
  - โครงการ Feel good Contest 5 จัดโดยชมรมดนตรีสากล ก าแพงแสน  
  - โครงการ คริสต์มาสกับของขวัญในตะเกียงแก้ว จัดโดยชมรมคริสเตียน ก าแพงแสน  
  - โครงการ ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2555 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก าแพงแสน  
  - โครงการ ดนตรีพาเพลิน WINTER LOVE SONG จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
  - โครงการ Krajaiseang Singing Contest จัดโดยองค์การบริหารองค์การนิสิต ก าแพงแสน 
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- โครงการดนตรีในสวน จัดโดยกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน)   
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 และอาคารศูนย์เรียนรวม 2 จัดเป็นสถานที่ให้นิสิตได้ใช้จัดกิจกรรมสาน

สัมพันธไมตรีและทบทวนความรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง และใช้ส าหรับเป็นที่ตั้งเวทีกลางส าหรับจัด
งานวันเกษตรก าแพงแสนเป็นประจ าทุกปี 

ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดโครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ 
จัดให้มีพ้ืนที่บริเวณสระพิรุณเป็นสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และอาคารสนามกีฬาเป็นสถานที่จัด
โครงการแข่งกีฬาบุคลากร เป็นต้น  
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่ เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขต
ก าแพงแสนต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม จากจ านวนนิสิต 7,690 คน นิสิตมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.01 และบุคลากรจ านวน 259 คน บุคลากรมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.98 และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมบุคลากรและนิสิตมีความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 4.01 ซึ่งอยู่ในระดับดี (11-5-1) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ. 11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

 
 
 
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2554 2555 2555 2556 
สมศ. 11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจดัการ 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การ

บริหารและการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตาม
ตัวบ่งช้ี สกอ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับ 
ดี โดยภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งช้ี สกอ.และ  สมศ. จ านวน  5  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.68  ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก  

ส่วนผลคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 ได้คุณภาพระดับ ดี โดย
ภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. จ านวน  5  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.68  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.68 4.68 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 
(ครบ 7 ข้อ) 

7 
(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 4 
(ข้อ 1 – 4) 

4 
(ข้อ 1 – 4) 

4.00 4.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 
- ข้อ 5 ไม่มีข้อมูลการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 
ข้อ 5 5 5 

(ครบ 5 ข้อ) 
5 

(ครบ 5 ข้อ) 
5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 
(ครบ 6 ข้อ) 

6 
(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4.00 4.00 4.42 4.42 4.42 4.42 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

7.1-1-1 ประกาศ มก.กพส. คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตก าแพงแสน ลว. 18 มี.ค. 56 

   7.1-1-2 แฟ้มระเบยีบวาระการประชุมพร้อมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี 6/2555  ถึง ครั้งท่ี 5/2556 

7.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2555 (อ้างอิง 1.1-4-1) 

7.1-1-4 ค า รั บ ร อ งกา รปฏิ บั ติ ร า ชก า ร วิ ท ย า เ ข ต
ก าแพงแสน 

7.1-1-5 หลักเกณฑ์การประเมินการบริหารงานของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 

7.1-1-6 ผลการประเมินคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
  2. ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มคีวามสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพัฒนา
สถาบัน 

7.1-2-1 โครงการอธิการบดีพบคณาจารย์และบุคลากร 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

7.1-2-2 
 

เอกสารประชาสมัพันธ์นโยบายของรองอธิบดี
วิทยาเขตก าแพงแสน 

7.1-2-3 รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก 
และรอบ 6  เดือน 

7.1-2-4 โครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2555-2558) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 

7.1-2-5 ระบบฐานข้อมลูบัญชี 3 มิติ  
7.1-2-6 ระบบบรหิารทรัพยากรองค์กร ERP 
7.1-2-7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 
7.1-2-8 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) 
7.1-2-9 ระบบบรหิารหลักสตูร   
7.1-2-10 ระบบการประชุม (e-meeting) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงาน
ของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

7.1-3-1 
 

การประชุมถกแถลงกับผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วย
รองอธิการบดี และผู้อ านวยการส านักงาน   
วิทยาเขต 

7.1-3-2 
 

การถกแถล งทุ กวั นพุ ธ ของผู้ อ านวยกา ร
ส านักงานวิทยาเขต 

7.1-1-2 แฟ้มระเบยีบวาระการประชุมพร้อมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี 6/2555  ถึง ครั้งท่ี 5/2556 

  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน
การตั ดสิ น ใจแก่บุ คล ากรตามความ
เหมาะสม 

7.1-4-1 
 

ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และมอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทน 

7.1-4-2 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง  

7.1-4-3 คณะกรรมการภูมิสถาปัตย์ กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   7.1-4-4 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
   7.1-4-5 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ 
   7.1-4-6 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่

ความก้าวหน้าต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ 
  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม

พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ของสถาบั น เต็ ม
ศักยภาพ 

7.1-5-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการ
ความรู้ (KM)     

7.1-5-2 โครงการทัศนวิชาการจัดการแบบไร้ของเสยี 
7.1-5-3 โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

   7.1-5-4 โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์    
7.1-5-5 โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูง    
7.1-5-6 โครงการทัศนวิชาการจัดการแบบไร้ของเสยี 
7.1-3-2 

 
รายงานแผน-ผล การปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ้างอิง 1.1-5-1) 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

7.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2555 (อ้างอิง 1.1-4-1)    

   1. หลักประสิทธิผล 
 

7.1-3-1 
 

การประชุมถกแถลงกับผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้ช่วย
รองอธิการบดี และผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขต 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

    7.1-3-2 
 

การถกแถล งทุ กวั นพุ ธ ของผู้ อ านวยกา ร
ส านักงานวิทยาเขต 

   2. หลักประสิทธิภาพ 7.1-2-5 ระบบฐานข้อมลูบัญชี 3 มิติ  
    7.1-2-6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 
    7.1-2-7 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) 
    7.1-2-8 ระบบบรหิารหลักสตูร   
    7.1-2-9 ระบบการประชุม (e-meeting) 
    7.1-6-2 ระบบเงินงบประมาณ 
    7.1-6-3 ระบบทะเบยีนทรัพยส์ิน 
    7.1-6-4 ระบบลงทะเบียนออนไลน ์
   3. หลักการตอบสนอง 7.1-6-6 โครงการ 9 บวร 
    7.1-6-7 โครงการปลูกข้าววันแม่เกบ็เกี่ยววันพ่อวันที่ 12 ส.ค. 55 

(อ้างอิง 9.1-9-2) 

    7.1-6-8 ระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เวอร์ชั่น 1.1 

    7.1-6-9 การให้ค าปรึกษาผ่านระบบเว็บไซด์ (เฟสบุ๊ก) 
    7.1-6-5 การลงทะเบยีนออนไลน์   
   4. หลักความรับผิดชอบ 7.1-6-10 ผลการประเมินความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต 
   5. หลักความโปร่งใส 7.1-6-11 ผลของการคดัเลือกนสิิตเข้าศึกษาต่อ 

7.1-6-12 วิธีการและผลการสอบคดัเลือกบุคลากร 
7.1-6-13 หลักเกณฑ์และวิธกีารเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการ 

   6. หลักการมีส่วนร่วม 7.1-1-1 ค าสั่งคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 
1.1-1-3 โครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
วันท่ี 19 มีนาคม 2554 

    1.1-8-2 โครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2555-2558) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 

   7. หลักการกระจายอ านาจ 7.1-6-14 ค าสั่งแต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนคณบดี รอง
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบนั  

   8. หลักนิติธรรม 7.1-6-15 กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ ต่าง ๆ 
   9. หลักความเสมอภาค 7.1-6-16 โครงการคดัเลือกนิสิตเข้าศึกษาตอ่ 

7.1-6-17 วิธีการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

 เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 7.1-1-2 แฟ้มระเบยีบวาระการประชุมพร้อมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี 6/2554  ถึง ครั้งท่ี 5/2555 

3.1-1-2 รายงานการประเมินผลโครงการพบผู้ปกครอง
และโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ มก.กพส. 
ประจ าการศึกษา 2555 

    7.1-6-20 ความร่วมมือกับกรมการข้าวและบริษัทเอกชน
ท าโครงการมหาวิทยาลยัชาวนา 

    7.1-6-6 โครงการ 9 บวร 
    8.1-2-2 รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

ของเงินทดรองราชการจากเงินรายได ้
8.1-2-1 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับ

คณะ ส านัก สถาบัน  
  7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงาน

ของสถาบันและผู้ บริ หารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

7.1-3-1 
 

การประชุมถกแถลงกับผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วย
รองอธิการบดี และผู้อ านวยการส านักงาน   
วิทยาเขต 

7.1-1-2 แฟ้มระเบยีบวาระการประชุมพร้อมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี 6/2554  ถึง ครั้งท่ี 5/2555 

         หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ   ดังนี้ 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ดีก าหนดล่วงหน้า 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 
(7.1-1-1) ตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ ส านัก สถาบัน 
คณะวิชา ต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 

(1) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของวิทยาเขตต่ออธิการบดี  
(2) ประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะภายในวิทยาเขต  
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(3) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติของวิทยาเขตต่ออธิการบดี และวางระเบียบหรืออกข้อบังคับ
อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

(4) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงานและงบประมาณประจ าของหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขต
ต่อรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  

(5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย  
โดยมีการแจ้งบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ให้กรรมการได้รับทราบในวาระแจ้งเพ่ือทราบของการประชุมครั้งที่ 2/2556  
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตทุกๆ 1 เดือน ทุกวัน
อังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (7.1-1-2) แต่หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนระดับนโยบายที่ต้องการขอความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตจะมีการประชุมวาระพิเศษ คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน มี
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 (7.1-1-3) และค ารับรองการปฏิบัติราชการวิทยา
เขตก าแพงแสน (7.1-1-4) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่ง
ในรอบปีที่ผ่านมามีการประชุม 12 ครั้ง เมื่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนได้ด าเนินงานครบ 1 ปี จะ
ท าการประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต โดยให้คณะกรรมการประเมินการบริหารงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า (7.1-1-5) ผลการประเมิน มี
ค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับ มาก  (7.1-1-6)  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพัฒนาสถาบัน   

 ผู้บริหารระดับสูงโดยท่านอธิการบดีได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ ผ่าน
โครงการอธิการบดีพบคณาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตก าแพงแสนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 (7.1-2-1) ผู้บริหารวิทยาเขต
ก าแพงแสน โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด ารงต าแหน่งวาระแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 – 15 
กุมภาพันธ์ 2556 และวาระที่สองเมื่อ  16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวาระถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจากมิติต่างๆ ผู้บริหารของวิทยาเขตก าแพงแสนได้แถลงนโยบายและ
วิสัยทัศน์ต่อบุคลากรทุกระดับ และจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือถ่ายทอดไปยังบุคลากร (7.1-2-2) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ และรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6  เดือนหลัง ผ่านทางอีเมล์ของบุคลากรทุกคน  
(7.1-2-3)   นอกจากนี้ยังมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เมื่อเดือนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 (7.1-2-4) 

 เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิทยาเขต ในการประชุมกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตทุกเดือน เป็นการประชุมสัญจรเพ่ือเป็นการเยี่ยมชมหน่วยงานและมอบหมายให้ผู้บริหาร
หน่วยงานได้ชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารงานในระดับหน่วยงานด้วย (7.1-1-2) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งระบบฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นเครื่องมือในการรายงานผลการด าเนินงาน โดยบันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
คุณภาพ  ได้แก่ 

file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
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- ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ (7.1-2-5) น ามาใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินทั้งระดับคณะ ส านัก 
สถาบัน และวิทยาเขตก าแพงแสน รวมทั้งสรุปรายรับรายจ่ายประจ าวิทยาเขต 

- ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP (7.1-2-6) น ามาใช้ในการบริหารงานทางด้านงบประมาณ พัสดุ 
การเงินและบัญชี เป็นระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และเป็นการท างานแบบ Real-time เพ่ือให้ผู้บริหารทุก
ระดับมีข้อมูลทางบัญชีที่มีคุณภาพไปใช้ในการบริหารเกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (7.1-2-7)  เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของทั้งวิทยา
เขตใช้ส าหรับการประเมินถึงความพร้อมของอัตราก าลังทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ 

- ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) (7.1-2-8) ใช้ในการแจ้งหนังสือเวียนให้แก่หน่วยงาน 
บุคลากร ได้รับทราบ สามารถลดความสิ้นเปลืองของการต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษลงได้และผู้ใช้สามารถเข้าถึง
การใช้ได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา 

- ระบบบริหารหลักสูตร (7.1-2-9) 
- ระบบการประชุม (e-meeting) (7.1-2-10) ใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต

ก าแพงแสน เพ่ือการประหยัดเวลา และรวดเร็วในการจัดไฟล์เอกสารการประชุม 
ซึ่งระบบฐานข้อมูลต่างๆ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการใช้ข้อมูลเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
ผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน มีกระบวนการในก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานของวิทยา

เขต โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
1. ผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน คณะ ส านัก 

และสถาบัน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามภารกิจของหน่วยงานงาน เช่น แผนงาน
การศึกษา แผนงานบริการวิชาการ แผนงานวิจัย ทั้งที่ด าเนินการไปแล้วและยังไม่ได้ด าเนินการ โดยให้รายงานผล
การด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง
มอบหมายให้ผู้บริหาร คณะ ส านัก และสถาบัน ติดตามผลการด าเนินภายในระดับหน่วยงานทราบผลการ
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในวาระการประชุมกรรมการประจ าวิทยาเขตทุกเดือน (7.1-1-2) 

2. การติดตามผลการด าเนินงานในเรื่องนโยบายของวิทยาเขตก าแพงแสนผู้บริหารโดยรองอธิการบดี
ใช้การประชุมถกแถลงทุกวันอังคารติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติโดยมีผู้ช่วย
อธิการบดี  ผู้ช่วยรองอธิการบดี และผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต และมอบหมายให้น านโยบายของวิทยาเขต
จากการถกแถลงไปถ่ายทอดแก่หน่วยงานที่ตนเองก ากับดูแล (7.1-3-1) 

3. ผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน จะก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสนเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการตาม
นโยบายของวิทยาเขต โดยมีผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสนเป็นผู้ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายเชิงรุกในการประชุมถกแถลงกับผู้อ านวยการ 4 กอง 2 ศูนย์ (7.1-3-2) และมอบหมายให้ผู้บริหาร 4 
กอง 2 ศูนย์ ถ่ายทอดแนวนโยบายให้แก่บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ และปฏิบัติ งานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 ผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน ได้มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ การตัดสินใจ ตามความเหมาะสม เช่น แต่งตั้งผู้รักษาราชการรองอธิการบดีก าแพงแสน  คณบดี 
รองคณบดี คณะวิชาต่าง ๆ รวมทั้งผู้อ านวยการส านัก สถาบันต่าง ๆ (7.1 -4-1) รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรใน
วิทยาเขตมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้อ านาจในการตัดสินใจผ่านการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น  

- คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน  
(7.1-4-2) 

- คณะกรรมการภูมิสถาปัตย์กายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค าสั่งที่060/2554 
(7.1-4-3) มีส่วนร่วมในการบริหารจัดท าแผนแม่บท การด าเนินงานด้านภูมิสถาปัตย์กายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
วิทยาเขตก าแพงแสน 

- คณะกรรมการบริหารงานวิจัย (7.1-4-4)   
- คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ (7.1-4-5)   
- คณะกรรมการส่งเสริมความก้าวทางวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการ (7.1-4-6)  ฯลฯ 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มศักยภาพ 

  ผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน มีการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้บริหาร โดยวิธีการ
ประชุม ถกแถลง  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้ (KM) (7.1-5-1) ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
ได้น าไปปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาวิชาการการจัดการแบบไร้ของเสีย (7.1-5-2) และ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรม ส่งเสริมการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากผักตบชวาต้นแบบในชุมชน โดยรองอธิการบดีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศูนย์การเรียนรู้อ่ืน ๆ  

     มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพ่ิมเติมตามภาระงานของ
แต่ละคน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เช่น  การส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
(7.1-5-3) โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (7 .1-5-4) โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง (7.1-5-5) 
ระดับสูง อีกทั้งส่งเสริมการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาเขตก าแพงแสน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการตามกลุ่มงานซึ่งแต่ละกลุ่มงานได้ถ่ายทอดความรู้อย่างหลากหลาย ตามหน้าที่และ
กลุ่มงาน เช่น วิธีการเขียนผลงานวิจัยเทคนิคการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจัยไปสู่การเรียนการสอน 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาเขตก าแพงแสนเต็มศักยภาพ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   6.1  ผู้บริหารวิทยาเขตมีการบริหารจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของวิทยาเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ การให้บริการ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ดังนี้ 
  



             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    209  

1. หลักประสิทธิผล  
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน มีการติดตามควบคุมดูและการด าเนินงานของวิทยาเขตก าแพงแสน 

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการราชการประจ าปี ,ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งดูได้จากผลการปฏิบัติราชการที่บรรจุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (7.1-1-3) อีกท้ังยังค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของการให้บริการแก่นิสิต ซึ่งเน้น
ผู้รับบริการโดยตรงในเรื่องมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงใน
การประชุมการถกแถลง ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยรองอธิการบดี กับ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี 
และผู้อ านวยส านักงานวิทยาเขต (7.1-3-1) และผู้อ านวยส านักงานวิทยาเขต กับ ผู้อ านวยการกอง   ต่าง ๆ ภายใน
สังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ตามที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ (7.1-3-2) 

2. หลักประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการบริหารจัดการและก ากับดูแลที่ดี ในการ

ด าเนินงานของวิทยาเขตก าแพงแสน  โดยเน้นการด าเนินงานการใช้ทั้งใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การประชุมใช้ระบบ E-meeting แทนการใช้เอกสารในการ
ประชุม การใช้ทรัพยากรเพ่ือปฏิบัติงาน ได้แก่ การประหยัดพลังงาน การประหยัดงบประมาณ ฯลฯ จึงได้
ก าหนดให้ทุกงานภายในคณะ ส านัก และสถาบัน ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนรับทราบต่อไป และมุ่งเน้นความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ
น าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ (7.1 -2-5)  ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (7.1-2-6) ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) (7.1-2-7) ระบบบริหาร
หลักสูตร (7.1-2-8) ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  (e-meeting) (7.1-2-9)  ระบบงบประมาณ (7.1-6-2) ระบบ
ทะเบียนทรัพย์สิน (7.1-6-3) ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (7.1-6-4) และระบบการลงเวลามาปฏิบัติราชการ เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง 
  หลักการตอบสนอง  มีการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆทั้งสังคมภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยในรูปกิจกรรมและโครงการต่างๆท่ีหลากหลายช่องทาง ได้แก่  
 - โครงการ 9 บวร (7.1-6-6) วิทยาเขตก าแพงแสน มีการให้บริการที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ทั้งสังคมภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยผ่านโครงการ 9 บวร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต 
ตัวแทนส่วนราชการ และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียนในเขตอ าเภอก าแพงแสน  
 - โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ วันที่ 11 ส.ค. 55 (7.1-6-7) มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เรื่อง
วัฒนธรรมข้าวไทย และการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยในปัจจุบัน สาธิตการปลูกข้าวโดยวิธีการปักด า การท าขวัญข้าว 
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต ตัวแทนส่วนราชการ และชุมชน ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกท้ังมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นความต้องการของชุมชน 
ซึ่งได้จากการประเมินโครงการและการส ารวจความต้องการให้บริการในโครงการปิดลงไปตามที่ชุมชนต้องการ 
  - การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประ
สัมพันธ์ จดหมายข่าว เช่น  การขอเอกสารออนไลน์ (7.1-6-8) การให้ค าปรึกษาผ่านระบบเว็บไซด์ (Face book) 
(7.1-6-9) การลงทะเบียนออนไลน์ (7.1-6-5) 
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4. หลักความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและด าเนินงานตาม

แผนงานที่วิทยาเขตได้ก าหนดไว้ การรับผิดชอบต่อสังคมในการเป็นสถาบันการศึกษา ตัวอย่าง เช่น ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมโดยมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านทางตัวบัณฑิต ผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้
ข้อมูล และน าผลการประเมินจากผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต (7.1-6-10) น าไปเพ่ือปรับปรุงตั้งแต่กระบวนการเรียน
การสอน หลักสูตร และการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สังคมคาดหวัง อย่างต่อเนื่อง และความ
รับผิดชอบต่อหน่วยงาน ชุมชน และประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการ เครื่อง
อุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากร อาทิเช่น 

- โครงการ 1 ช่วย 9 เป็นโครงการที่วิทยาเขตด าเนินการเข้าไปให้ความรู้ หลักวิชาการ ในเรื่อง   การ
เลี้ยงปลา การเพาะเห็ด ให้บทเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีร่วมโครงการ 

- โครงการ 9 บวร ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน บ้าน วัด โรงเรียน ตรงตามความต้องของ บ้าน วัด 
โรงเรียน 

5. หลักความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 

และเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานได้รับทราบ เช่น การบริหารงานด้านการเงิน มีการรายงานสถานะการเงินเป็นประจ าทุกเดือน 
และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดไว้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับ และสาธารณะชนได้รับทราบ
ข้อมูลที่ เป็นจริงผ่านระบบเว็บไซต์มีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนอย่าง
ต่อเนื่อง ประกาศผลของการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อ (7.1-6-11) วิธีการรับสมัครและกระบวนการสอบคัดเลือกบุคลากรใน
ต าแหน่งต่างๆ (7.1-6-12) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร (7.1-6-13) มีการเปิดโอกาสให้สามารถ
สอบถามข้อมูลมายังวิทยาเขตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

6. หลักการมีส่วนร่วม 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากร

ของ   วิทยาเขตดังจะเห็นได้จากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาด าเนินการในภารกิจต่างๆ ดังนี้คือ มี
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต (7.1-1-1) โดยมีกรรมการจากทุกหน่วยงานเข้าท าหน้าที่ก าหนดฯนโยบายก ากับ
และติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารวิทยาเขตเพ่ือให้เกิดให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของวิทยาเขต มี
คณะกรรมการการศึกษาที่เป็นคณาจารย์จากคณะต่างๆเพ่ือดูแลเกี่ยวกับหลักสูตรและการศึกษาของวิทยาเขต 
คณะกรรมการวิจัยดูแลด้านการวิจัย คณะกรรมการภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมที่มีกรรมการจากทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเป็นผู้พิจารณาการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการจัดการลักษณะทางกายภาพของวิทยาเขต  และ
มีการแต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและวางแผน
กลยุทธ์ร่วมกัน เช่น การจัดสรุปโครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 (1.1-8-2) 
และโครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  วันที่ 19 มีนาคม 2554 
(1.1-1-3) 
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7. หลักการกระจายอ านาจ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการบริหารโดยอาศัยหลักการกระจายอ านาจ

ตั้งแต่การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านักและสถาบันตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดให้ (7.1-6-14) เพ่ือกระจายอ านาจในการบริหารและการ
ด าเนินงานของวิทยาเขตและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกคณะเป็น
กรรมการ เช่น คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
กิจการนิสิต ฯลฯ เพ่ือความคล่องตัว และความรวดเร็วในการบริหารและการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

8. หลักนิติธรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในกรณีที่บุคลากรของวิทยาเขตมี
ความผิดทางวินัยและมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงโทษทางวินัยไปแล้ว ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยนั้นต่อไปได้ โดยการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ที่ได้แต่งตั้งขึ้น
ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัย หรือการพิจารณา
วินิจฉัยความผิดทางจรรยาบรรณ จะเป็นการด าเนินการโดยคณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัย โดยที่ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนในการสอบสวนทางวินัย การสอบสวนเพ่ือ
พิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ ตลอดจนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรม
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน และมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น (7.1-6-15) 

- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2553  
- หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
- แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมด าเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  
- ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  
9. หลักความเสมอภาค 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาค ทั้งในด้าน
การบริหารและการให้บริการ  มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎข้อบังคับเดียวกัน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ความพิการ  เช่น การรับนิสิตเข้า
ศึกษาตอ่ (7.1-6-16) การสอบคัดเลือกบุคลากร (7.1-6-17)     

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ให้ความส าคัญกับการน าหลักมุ่งฉันทามติมาใช้ในการ

ตัดสินใจทางการบริหาร โดยยึดฉันทามติ  มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เดือนละ 1 ครั้ง (7.1-1-
2) โดยมีการบรรจุวาระในเรื่องต่าง เช่น วาระแจ้งเพ่ือทราบทั้งในภารกิจหลัก และเชิงนโยบาย วาระเพ่ือพิจารณา โดยการ
พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในแต่ละครั้ง ได้รับการพิจารณาขอความเห็นชอบจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 

6.2  ผู้บริหารได้ค านึงถึงประโยชน์ของวิทยาเขตก าแพงแสนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรองอธิการบดี
ให้ได้ชี้แจงในโครงการพบผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยในดูแลนิสิต เปิดโอกาสแก่
ผู้ปกครองในการเสนอแนะข้อคิดเห็น การชี้แจงในสิทธิและหน้าที่ของนิสิตในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (3.1-1-2)  
การค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก โดยการเชิญผู้น าท้องถิ่นเข้ามาหารือที่วิทยาเขต ตลอดจนการ

file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/หลักเกณฑ์%20วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน%20ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา%20พ.ศ.2553.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/หลักเกณฑ์และวิธีการแต่ตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/ข้อบังคับ%20มก.%20ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย%20พ.ศ.%202553.pdf
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ไปเยี่ยมเยียนหน่วยงานภายนอกผ่านโครงการ 9 บวร (7.1-6-6)  และการเห็นความส าคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยด้าน
การเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะอาชีพชาวนา โดยประสานความร่วมมือกับกรมการข้าวและบริษัทเอกชนท าโครงการ
มหาวิทยาลัยชาวนา (7.1-6-20) 

6.3  ทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตก าแพงแสน มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในมาตรวจสอบระบบการ
บริหารการเงินในด้านต่างๆ  และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินการให้รองอธิการบดีทราบ  รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินทดรองราชการจากเงิน
รายได้ รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมทดรองผ่านระบบเครือข่ายบัญชี 3 มิติ รายงานการผลการด าเนินการตามรายงานผล
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน (8.1-6-1) และ (8.1-6-2) 

 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผู้บริหารในระดับคณะ ส านัก และสถาบัน โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และมีการประเมินผ่านทางเว็บไซต์โดยบุคลากรและนิสิตโดย
การประเมินทั้งหมดได้น าผลแจ้งในที่ประชุมระดับคณะ ส านัก และสถาบัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ 

ส าหรับการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารในระดับวิทยาเขต ได้ท าการประเมินผ่าน
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนและน าผลการประเมินเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตก าแพงแสน โดยมีการน าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เรื่องควรมีการติดตามประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ใกล้ชิด เพราะการประเมินจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงการท างาน โดยรองอธิการบดีได้น าไปปรับปรุง
แก้ไขใช้วิธีการถกแกลง (7.1-3-1) การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ในวาระสืบเนื่อง ข้อ 3.1 
สรุปนโยบายและติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ในการประชุมทุกครั้ง  (7.1-1-2)  
เกณฑ์การประเมิน 

 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7.1 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

  1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

7.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
   7.2-1-2 รายการประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้ 

ครั้งท่ี 1/2556  
   7.2-1-3 แผนการจดัการความรู ้

  2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

7.2-1-2 รายการประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้ 
ครั้งท่ี 1/2556  

   7.2-1-3 แผนการจดัการความรู ้
     
  3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge)เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

7.2-3-1 โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
จัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

   7.2-3-2 แบบเสนอช่ือบุคลากรเข้าร่วมการเสนาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่บูรณาการ งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน 

  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

7.2-3-1 โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
จัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

   

   7.2-4-1 http://www.kps.ku.ac.th/v5/ 
     

  5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit  
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  (  tacit  
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้  5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ท าการตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
(7.2-1-1) และมีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2556 ลว. 2 พฤษภาคม 2556 (7.2-1-2) เพ่ือ
ก าหนดประเด็นความรู้ให้แก่อาจารย์ประจ า บุคลากรทุกระดับ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ วิทยาเขตที่
ครอบคลุมพันธกิจ (7.2-1-3) ประเด็นที่ 1 การจัดการความรู้เป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่ 2 
เทคนิคการบูรณาการงานวิชาการ งานวิจัย งานบ ารุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน โดยทั้ง 2 ประเด็นได้
จัดท าแผนการจัดการความรู้ของวิทยาเขตก าแพแงสน     

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยไว้อย่างชัดเจน คือ ประเด็นที่ 1 การจัดการความรู้เป็นการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ ประเด็นที่ 2 เทคนิค
การบูรณาการงานวิชาการ งานวิจัย งานบ ารุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (7.2-1-2 - 7.2-1-3) 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับ
บุคลากรสานวิชาการ และสายสนับสนุน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 2 กิจกรรม ได้แก่ วันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่องการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง
ประใหญ่ ชั้น 3 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน มีบุคลากรเข้าฟัง จ านวน 152 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 121.60 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ สูง ค่าเฉลี่ย 4.00 มีการด าเนินงานมีลักษณะเป็นเชิง
ปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารการจัดการความรู้โดยเน้นให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้เข้าใจกระบวนการจัดท าแผนการจัดการความรู้สามารถเขียนแผนได้จริง สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอด
ได้ วันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่องเทคนิคการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจัย งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียน

http://www.file.mju.ac.th/open.aspx?id=MDAwMDAwMTIzMjg=
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การสอน (7.2-3-1) ลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นการเสวนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ได้
ด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จ จ านวน 4 ท่าน จากคณะต่างๆ 5 คณะ ดังนี้ (7.2-3-2) 

1. ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง คณะเกษตร ก าแพงแสน ผลงานวิจัย เรื่องน้ านมแพะ และผลงานบริการ
วิชาการ เรื่องการอบรมการเพ่ิมมูลค่าน้ านมแพะ น าผลงานบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 02033462 
หลักการวิทยาศาสตร์น้ านม; 02043575 การเพ่ิมมูคค่าปศุสตัว์ 

2. ดร.ถวิชัยย์  ขาวถิ่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลงานวิจัย เรื่อง Basic exercise of muay chaiya 
on aerobic and anaerobic power in female university students khaothin,J., and Hemhachart,W.(2009) 
ผลงานบริการวิชาการ เรื่อง Balance, flexibility reaction time, and strength following basic exergise of 
muay chaiya training in healfhy male older adults. Khaothin, J. and Hemhachart,W.(2009) และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒธรรม เรื่อง Physiological Responsc to Basic Exercise of Muay Thai Chaiya practice in 
healthy young male. Khaothin, T., Kinkhuntod,W., Wattanaset,A., Pronsar,E.,Chundang,I, and 
Aponpisan,k.(2013) 

3. ผศ.ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เรื่องการส ารวจความ
เป็นไปได้ในการด าเนินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และผลงาน
บริการวิชาการ เรื่อง โครงการ 3 in 1…ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษา อาจารย์ฉัตรกฤษ รื่นจิตต์ น าผลงานบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา 01362113 ภาษาจีน I 01362241 สนทนาภาษาจีน I 

4. ผศ.ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น าผลงานบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา 02151491 และ 02181351 ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทาง
เกษตรและสากลศึกษา โดยใช้สวนเกษตรเป็นฐาน ของ ผศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง และรศ.ดร.ประสงค์  ตันพิชัย    คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.2-3-2) 

 5. อาจารย์ง่ายงาม  ประจวบวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ผลงานวิจัย เรื่องการบูรณา
การเพ่ือความมั่นคงด้านน้ า จังหวัดนคปฐม บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 02201496 และรายวิชา 
02201434 วิศวกรรมการจัดการดินและน้ า รายวิชที่เกิดจากผลงานวิจัย และบริการวิชาการ คือ รายวิชา02201438 
วิศวกรรมสังคมเกษตรกรรม 

โดยในวันดังกล่าวมีกลุ่มอาจารย์ที่ปฏิบัติการสอน และการวิจัยเพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
น าเสนอผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ และขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 33 คน จากจ านวนบุคลากรที่แจ้งชื่อ 37 คน     คิด
เป็นร้อยละ 89.18 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้น าการเสวนาในวันนั้นกิจกรรมเป็นการให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิชาการจากประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ทั้ง 4 ท่าน และเปิดโอกาสใช้บทความ
แลกเปลี่ยนร่วมกัน และช่วงบ่ายเป็นการปฏบิัติวิชาการเรียน มคอ.3 รายละเอียดรายวิชาท าให้ประกอบการเรียนการสอน
ที่น าผลงานทั้ง วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในรายวิชาตามแผนการสอน           ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถไปใช้ได้จริง 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 อันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 จากวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ (7.2-3-
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1) เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (7.2-4-1) มาเป็นขั้นตอนกระบวนการ
ด าเนินงานจากงานบริการวิชาการไปสู่งานวิจัย และผลงานวิจัยน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนจนเกิดรายวิชาการ
ใหม่ข้ึน  

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ยังไม่มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
เกณฑ์การประเมิน 

 ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 5.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7.2 4 ข้อ 1 ข้อ 4 ข้อ 4.00 5.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไมผ่่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 
               ข้อ 5 ไม่มีข้อมูลการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปจัจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 
 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan) 

7.3-1-1 
 

ค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการ เทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าวิทยาเขต 

   7.3-1-2 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    7.1-3-1 การประชุมถกแถลงกับผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้ช่วยรอง

อธิการบดี และผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 

  2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเ งิน และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

7.3-2-1 ระบบสารสนเทศบณัฑิต 
   7.3-2-2 ระบบสารสนเทศนิสติ 

   7.1-6-5 การลงทะเบยีนออนไลน์   
   7.3-2-3 ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
   7.1-2-8 ระบบบริหารหลักสูตร   
   7.1-6-8 ระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.1 
    7.3-2-4 ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
    7.3-2-5 ระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 
    7.1-2-6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 
    7.1-2-7 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) 
    7.1-2-9 ระบบการประชุม (e-meeting) 
    7.1-2-5 ระบบฐานข้อมลูบัญชี 3 มิติ  

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

7.3-3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
2555 ข้อมูลจากกองแผนงาน 

   7.3-3-2 สรุปผลโครงการขยายและปรับปรุงระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย วิทยาเขตก าแพงแสน 
ประจ าปี 2556 

  4. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ ง
ระบบสารสนเทศ 

7.3-4-1 แบบประเมินความพึงพอใช้ของผู้ใช้ระบบ 
http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=c
om_poll&id=1:satisfication-of-ess-website  
 

http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_poll&id=1:satisfication-of-ess-website
http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_poll&id=1:satisfication-of-ess-website
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

    7.3-4-2 ระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.0 

    7.1-6-8 ระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ช่ัน 1.1 

  5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด 

7.3-5-1 ฐานข้อมูลการประกันคณุภาพ CHE QA 
Online 

   7.1-2-6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 
   7.3-2-3 ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  
   7.1-2-8 ระบบบริหารหลักสูตร   
    7.3-2-4 ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
    7.1-2-5 ระบบฐานข้อมลูบัญชี 3 มิติ  
    7.1-2-7 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) 
    7.1-2-9 ระบบการประชุม (e-meeting) 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ   ดังนี้ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือท าหน้าที่จัดท าและดูแลระบบฐานข้อมูลทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ  (7.3-1-1) มีการจัดท า
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาเขตเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ
ของผู้บริหาร รวมถึงการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การสืบค้นและการวิจัย (7.3-1-2)  มีการติดตามงานตาม
แผนผ่านการประชุมถกแถลงทุกสัปดาห์กับรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน และผู้ช่วยที่เก่ียวข้อง (7.1-3-1)   

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ส าหรับการ
บริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหารตามพันธกิจของวิทยาเขตฯ ซึ่งมีทั้งระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระบบสารสนเทศที่หน่วยงานพัฒนาระบบขึ้นมาเอง จากข้อมูลการด าเนินงาน
ตามปกติ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น  

1) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่  
- ระบบฐานข้อมูลนิสิต (7.3-2-1) 
- ระบบสารสนเทศนิสิต (7.3-2-2) 
- ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (7.1-6-5) 
- ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน (7.3-2-3) 
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- ระบบบริหารหลักสูตร (7.1-2-8) 
- ระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.1 (7.1-6-8) 

2) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
- ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย (7.3-2-4) 
- ระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ (7.3-2-5) 

3) ด้านการบริหาร 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (7.1-2-6) 
- ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (E-office) (7.1-2-7) 
- ระบบการประชุม (e-meeting) (7.1-2-9) 

4) ด้านการเงิน 
- ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ (7.1-2-5) 

ระบบฐานข้อมูลเหล่านี้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถน ามาใช้ประกอบใน
การบริหารงานแต่ละด้านและใช้เพ่ือการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองแผนงานได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและได้รายงาน

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อวิทยาเขตเรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ ทุกปีการศึกษา โดยผลการ
ประเมิน ในปีการศึกษา 2555 ด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ภาพรวมอยู่ที่ 3.70 ระดับ
ดี (7.3-3-1) ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้มีการมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นผู้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในโครงการ
ขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบไร้สาย วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี 2556 (7.3-3-2)      

4. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

จากการด าเนินงานในข้อ 3 มีการปรับปรุงระบบ  ระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.0 (7.3-4-2) เป็น เวอร์ชั่น 1. 1 เพ่ือใช้ส าหรับนิสิตทุกคน (7.1-6-8) โดยนาย
สมเกียรติ ไทยปรีชา นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ตามผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบหลังจากได้
ใช้งานมาแล้ว 1 ปี http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/ โดยมีข้อเสนอแนะว่าระบบนี้มีการเข้าถึงได้ยาก จึงได้มีการ
ปรับลดขั้นตอนเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงระบบและใช้งานได้ง่ายขึ้น 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัย คือ ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) (7.3-5-1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคลส่งไปยัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือเป็นข้อมูลส่งไปยังส านักงาน กพ.ต่อไป (7.1-2-6) ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน   (7.3-
2-3) ส่งให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ระบบบริหารหลักสูตรส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งต่อไปยัง สกอ. (7.1-2-8) 
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย (7.3-2-4) ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติส่งไปยัง

http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/
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มหาวิทยาลัยและเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง (7.1-2-5) ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์        (e-office) 
(7.1-2-7) และระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  (e-meeting) (7 .1-2-9) เป็นฐานข้อมูลที่ ใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7.3 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :     
 

 

 

 

 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

  1. มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง ส ถ า บั น ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วิทยาเขตก าแพงแสน  ที่ 350/2556 สั่ง ณ 
วันท่ี 30 เมษายน 2556 

  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของสถาบัน  ตัวอย่างเช่น 

- คว าม เสี่ ย งด้ า นทรัพย าก ร  ( ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 

- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ
เส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัยระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล โดนเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 

7.4-2-1 แผนการวิ เ ค ราะห์ ความ เสี่ ย ง วิ ทยา เขต
ก าแพงแสน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

   7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาเขตก าแพงแสน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

7.4-3-1 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง เมื่อ
คราวประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง  

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม
แผน 

7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาเขตก าแพงแสน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

  5. มี ก า รติ ดต าม  และประ เ มิ นผลกา ร
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 11/ 
2555 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 วาระที่  3 
เรื่องสืบเนื่อง 

    7.4-5-2 แผนติดตามผลการบริหารความเสี่ยงวิทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าปี 2555 

  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาเขตก าแพงแสน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

     

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ   ดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต

ก าแพงแสน ตามค าสั่งที่ 350/2556 ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 (7.4-1-1) มีหน้าที่ก ากับ ดูแล และบริหารความเสี่ยง
โดยมีผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้แก่รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสนและ ผู้ช่วยรองอธิการบดีเป็นผู้แทนในระดับวิทยา
เขตและมีตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาเขตได้แก่ ผู้แทนจากคณะและสถาบัน และผู้อ านวยการกองต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือให้การจัดท าแผนครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน  ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ในปีงบประมาณ 2556 มีการวิเคราะห์ และระบุ

ความเสี่ยง ได้ 4 ด้าน  
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เรื่อง โครงการ Zero Death และโครงการนิสิตรุ่นใหม่ห่างไกลยา

เสพติด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากปีงบประมาณปี 2555 
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- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (เป็นโครงการต่อเนื่องจากความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2555) และการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาเขตก าแพงแสน 

- ความเสี่ยงด้านยุทธ์ศาสตร์ เรื่อง การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง และเชื่อมโยง
กับแผนมหาวิทยาลัย 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร และการพัฒนาระบบการบูรณา
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน (7.4-2-1) และ (7.4-4-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง มี

ประชุมและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง ก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและท าการจัดล าดับความเสี่ยงและสรุปจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงตามล าดับ (7.4-3-1) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จากผลการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ

บริหารความเสี่ยงของวิทยาเขต ตามข้ันตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ การวิเคราะห์หาปัจจัยความ
เสี่ยงของความเสี่ยงที่มีอยู่ จากนั้นน ามาก าหนดล าดับความส าคัญ ความรุนแรงของความเสี่ยงจากผลการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2554 ในเรื่องตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินต่ า และ
อาจส่งผลท าให้การบริหารจัดการในสถาบันมีความเชื่อถือน้อยลงใน ด้านการผลิตบัณฑิต การเงินและงบประมาณ 
และการจัดท าแผนกลยุทธ์ของวิทยาเขต จึงได้น ามาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2556  (7.4-2-1)  

นอกจากการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในระดับวิทยาเขตแล้ว มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะวิชา ส านัก
และสถาบันด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 (7.4-5-1) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ครั้งที่ 
11/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 (7.4-5-2) มีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 มาตรการ และอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการอีก 3 มาตรการ มติที่ประชุม  

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้น าผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากท่ี
ยังเหลืออยู่จากข้อ 5 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา มีมติให้น าโครงการกิจกรรมที่ยังไม่ได้
ด าเนินการและยังอยู่ระหว่างด าเนินการ ให้น าไปบรรจุไว้แผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2556 ด้วย
มติในข้อ 5 มา เพ่ือวิทยาเขตด าเนินการบริหารความเสี่ยง ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556 (7.4-2-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
     เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7.4 6 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ในรอบปีการศึกษา 2555 จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ที่ได้ท าการประเมินการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ในลักษณะของภาวะผู้น าของ
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 
2556 มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับ มาก  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5)  
 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
13 3.89 4.50 4.42 3.89 4.50 4.42 - บรรลุ - 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
13 3.89 4.50 4.42 3.89 4.50 4.42 - บรรลุ - 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ ดมีาก  

ส่วนผลคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมากรายละเอียดดังตารางที่ 9 

 
ตารางท่ี 9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏทินิ 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา

เขต 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 

(ครบ 7 ข้อ) 

7 

(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00 
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- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

 
 

 
 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

8.1-1-1 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการบรหิารงบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

8.1-1-2 
 

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี  พ.ศ.2555 

8.1-1-3 
 

แผนกลยุทธ์ดา้นการเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   

8.1-1-4 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ที่ 441/2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธ์
ด้านการเงินและงบประมาณ  

8.1-1-5 
 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดท างบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8.1-1-6 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
จ าแนกตามส่วนราชการ - ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ - แผนงาน - เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/
โครงการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การ
จัดสรรและการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

8.1-1-1 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการบรหิารงบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

8.1-2-1 บันทึกข้อความเรื่องขอแจ้งงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณแผ่นดิน) ท่ีได้รับจัดสรร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

8.1-2-2 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

8.1-2-3 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานเงินรายได้ส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน   

8.1-2-4 แบบรายงานผลปฏิบตัิการจัดซื้อจดัจ้าง  
ปีงบประมาณ 2555 (จัดซื้อด้วยเงินรายได้) 

8.1-2-5 สรุปผลการบริหารงบประมาณ  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตก าแพงแสน   

file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-1-1หลักแนวทางการบริหารงบเงินรายได้.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-1-1หลักแนวทางการบริหารงบเงินรายได้.pdf
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

 
 

 
 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร 

1.1-5-1 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานตาม  แผนปฏบิัติ
การ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน    

8.1-3-1 รายงานผลการส ารวจความต้องการอัตราก าลังเพิ่ม 
(Growth Rate) 5 ปี  

 
 

 
 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบและรายงานต่อ
กรรมการประจ าหน่วยงานอย่าง
น้อยปีละ 2ครั้ง 

8.1-4-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายงานฐานะการเงิน 
8.1-4-2.1 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้

ประจ าไตรมาส 1  ปีงบประมาณ 2555  
8.1-4-2.2 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้

ประจ าไตรมาส 2  ปีงบประมาณ 2555  
8.1-4-2.3 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้

ประจ าไตรมาส 3  ปีงบประมาณ 2555  
8.1-4-2.4 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้

ประจ าไตรมาส 4  ปีงบประมาณ 2555  
8.1-4-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต

ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 2/2555   
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์  2555  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม 3101 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

    8.1-4-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 5/2555   
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน  2555  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ ก าภ ู

    8.1-4-3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 7/2555   
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม  2555  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว  มก.กพส. 

8.1-4-3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 10/2555   
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1-139 อาคารพลคีลินิก   
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
 

 
 

5. มีการน าข้อมลูทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
วิเคราะหส์ถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

8.1-2-5 สรุปผลการบริหารงบประมาณ  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตก าแพงแสน   

8.1-4-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 2/2555   
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์  2555  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม 3101 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-1.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
file:///F:/SAR%20วิทยาเขต%2054/รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

    8.1-4-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 5/2555   
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน  2555  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ ก าภ ู

    8.1-4-3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 7/2555   
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม  2555  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว  มก.กพส. 

    8.1-4-3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 10/2555   
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1-139 อาคารพลคีลินิก   
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
 

 
 

6. มีกรรมการตรวจสอบ (Audit 
committee) ภายในและ
ภายนอกท าหน้าท่ีตรวจติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด 

8.1-6-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1640/2552  ลง
วันท่ี  18  พฤษภาคม 2552  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน  

8.1-6-2 บันทึกข้อความเรื่องรายงานผลการตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเงินทดรองราชการจากเงินรายได้  

8.1-6-3 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตาม
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
 

 
 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตาม
ผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตดัสินใจ 

8.1-2-5 สรุปผลการบริหารงบประมาณ  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   

8.1-4-2.1 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้
ประจ าไตรมาส 1  ปีงบประมาณ 2555  

8.1-4-2.2 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้
ประจ าไตรมาส 2  ปีงบประมาณ 2555  

8.1-4-2.3 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้
ประจ าไตรมาส 3  ปีงบประมาณ 2555  

8.1-4-2.4 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้
ประจ าไตรมาส 4  ปีงบประมาณ 2555  

8.1-4-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 2/2555 วันอังคารที่ 21 
กุมภาพันธ์  2555  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 
3101 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

8.1-4-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 5/2555  วันอังคารที่ 19 
มิถุนายน  2555  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

อาคารชูชาติ ก าภ ู
8.1-4-3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต

ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 7/2555  วันอังคารที่ 21 สิงหาคม  
2555  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์
วิทยาศาสตร์ข้าว  มก.กพส. 

8.1-4-3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ครั้งท่ี 10/2555  วันอังคารที่ 20 
พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1-
139 อาคารพลีคลินิก  คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

8.1-7-1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ปฏิทินการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2555                
( 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)   

8.1-7-2 บันทึกข้อความเรื่องปฏิทินการบรหิารงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายไดส้ านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะท่ีสามารถผลักดันแผนกล
ยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะคณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่
ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ซ่ึงจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีคณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผลจากน้ันจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนท่ี
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสม
ของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆอีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 
1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณเงิน

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (8.1-1-1) และยึดแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555(8.1-1-2) ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (8.1-1-3)   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและ
งบประมาณ วิทยาเขตก าแพงแสน (8.1-1-4)   

 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตก าแพงแสน  มีแหล่งงบประมาณที่ ใช้ ในการบริหาร 
วิทยาเขตก าแพงแสน จาก  2  แหล่ง  คือ  งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด าเนินการของบประมาณแผ่นดินโดยได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจ าแนกตาม  ส่วนราชการ - ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ - แผนงาน - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ  
กระทรวงศึกษาธิการ (8.1-1-6)  และได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
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โดยเทียบเคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา (8.1-2-1) ส่วนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ด าเนินการจัดสรรตามนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(8.1-1-5)  โดยวิทยาเขตก าแพงแสนเสนอประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิ จารณาอนุ มั ติ   และแจ้ งรายละเ อี ยดงบประมาณเงิ นร ายได้   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2555  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (8.1-2-2) พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (8.1-1-1)  ให้หน่วยงานด าเนินการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และในการ
บริหารงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประมาณการรายได้โดยจ าแนกประเภทของรายได้ ดังนี้  (8.1-
2-2 หน้า 113) 

1. รายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่ เงินบ ารุงการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  เงินค่าหน่วยกิต         เงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากโครงการภาคพิเศษ(ส านักงานอธิการบดี)  เงินจัดสรรผลประโยชน์
จากหลักสูตรภาคพิเศษ (ส านักงานเลขา/ภาควิชา)  และเงินรายได้จากโครงการภาคพิเศษ 

2.  รายได้จากการบริการวิชาการ ได้แก่ เงินรายได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ  เงินรายได้จาก
โครงการพัฒนาวิชาการ เงินรายได้จากการวิจัยค่าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

3.  รายได้จากการบริหารงาน  ได้แก่  เงินรายได้จากการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์  เงินรายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์  เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ 

4.  เงินรายได้จากดอกเบี้ย  ได้แก่  เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก  เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับจากการ
ลงทุน 

5.  เงินรายได้จากการรับบริจาค 
6.  เงินอุดหนุน  ได้แก่  เงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน  เงินรายได้จากการอุดหนุนวิจัย 
7.  รายได้อ่ืน  ได้แก่  รายได้หรือผลประโยชน์จากการร่วมลงทุน  รายได้อ่ืน ๆ  
และในการบริหารงบประมาณเงินรายได้  คณะ ส านัก สถาบัน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานเงินรายได้

ประจ าเดือน (8.1-2-3) เสนอผู้บริหารทราบ  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้  ประจ าไตรมาส  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (8.1-4-2.1 ,8.1-4-2.2 , 8.1-4-2.3 และ 8.1-4-2.4) เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนพิจารณา (8.1-4-3.1 , 8.1-4-3.2 , 8.1-4-3..3 และ 8.1-4-3.4) พร้อมกับแจ้ง
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2555 (จัดซื้อด้วยเงินรายได้) (8.1-2-4) ให้ผู้บริหารทราบ และ      งาน
แผนงาน  กองธุ รการ (ก าแพงแสน) ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการบริหารงบประมาณประจ าปี  2555 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  เพ่ือเสนอผู้บริหารทราบ (8.1-2-5)  

3.  มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละ
พันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร (1.1-5-1) และ(8.1-3-1) โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ซึ่งมีวงเงินที่ได้รับจัดสรรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 884,708,291.00 บาท (8.1-2-5)  จ าแนกเป็น 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน   374,679,100.00 บาท                                       
(ไม่รวมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1,396,800.00 บาท)  

  เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)  จ านวน  511,425,991.00  บาท   
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4.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อย  ปี
ละ 2 ครั้ง 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดท ารายงานฐานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหาร
หน่วยงานทราบเป็นประจ าทุกเดือน (8.1-4-1) และได้มีการจัดท ารายงานทางการเงินรายไตรมาส เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ทราบเป็นรายไตร (8.1-4-2.1, 8.1-4-2.2 , 8.1-4-2.3 และ      8.1-
4-2.4) พร้อมกับได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนทราบผลการบริหารงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 รายไตรมาส  จ านวน  4  ไตรมาส  (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555  (8.1-4-3.1 , 
8.1-4-3.2 , 8.1-4-3.3 และ 8.1-4-3.4) 

 

 5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของวิทยาเขตก าแพงแสนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2555  พร้อมทั้งได้วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการเพ่ิมลดของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามหมวดรายจ่าย โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (8.1-
2-1) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้  ประจ าไตรมาส  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (8.1-4-
2.1 , 8.1-4-2.2 , 8.1-4-2.3 และ 8.1-4-2.4) เสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสนทราบ พร้อมกับ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า วิทยาเขตก าแพงแสนทราบผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จ านวน  4 ไตรมาส (8.1-4-3.1 , 8.1-4-3.2 , 8.1-4-3.3 และ 8.1-4-3.4)  และจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึงการติดตาม ทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน และมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน  (8.1-2-5  หน้า 70 - 76) 

 

6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้เงินจากส านักงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1640/2552  ลงวันที่  18  
พฤษภาคม 2552  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน   (8.1-6-1) เพ่ือตรวจสอบ
การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน ตลอดจนมีการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอ 
และและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของส่วนราชการ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ โดยมี
รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินทดรองราชการจากเงินรายได้  ตามแผนการด าเนินงานตรวจสอบ
ประจ าปีอย่างชัดเจน ( 8.1-6-2) พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบของ           ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เสนอรองอธิการบดีเห็นชอบ/รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงในเรื่องการเงิน เพ่ือให้
ด าเนินงานและการใช้เงินของหน่วยงานในส านักเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงการคลัง และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย (8.1-6-3) 
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 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู้บริหารของวิทยาเขตก าแพงแสน  มีการติดตามผลการใช้เงินงบประมาณ โดยแจ้งบันทึกมาตรการและแนว
ทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2555  เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2555 
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  (8.1-1-2)   ในส่วนของการรายงานงบประมาณเงินรายได้นั้น   ผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงิน งานบัญชี  งานพัสดุ และงานงบประมาณของหน่วยงาน จะรายงานฐานะการเงินของวิทยาเขตก าแพงแสนทุก
เดือนเพ่ือเสนอผู้บริหารทราบ (8.1-4-1)  โดยยึดแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการใช้
งบประมาณทุกเดือน (8.1-2-3) ไปที่งานคลังและพัสดุ กองธุรการ (ก าแพงแสน) เพ่ือเสนอผู้บริหารทราบ และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจ าไตรมาส  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (8.1-4-2.1 , 8.1-4-2.2 , 8.1-
4-2.3 และ 8.1-4-2.4) เสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสนทราบ   พร้อมกับเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสนทราบผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จ านวน  4  ไตร
มาส  (8.1-4-3.1 , 8.1-4-3.2 , 8.1-4-3.3 และ 8.1-4-3.4)  พร้อมกับสรุปผลการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (8.1-2-5)  เสนอผู้บริหารทราบและใช้เป็นฐานข้อมูลทาง
การเงินของวิทยาเขตก าแพงแสน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7ข้อ 7ข้อ 7ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
8.1 7ข้อ 6ข้อ 7ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก โดยภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งช้ี สกอ.และ สมศ. จ านวน  3  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.89  
ได้คุณภาพระดับดีมาก   

ส่วนผลคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.4.49 ได้คุณภาพระดับ ดี       โดย
ภาพรวมทั้งระดับตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. จ านวน  4  ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.24  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลประเมิน  

2555 2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.90 4.24 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 
(ครบ 9 ข้อ) 

8 
(ข้อ 1 - 4, 6 - 9) 

5.00 4.00 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 
- ข้อ 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน แต่ยังไม่ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน

กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
15 

(สมศ.) 
ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้) 

คะแนน 5 5 4.79 4.49 4.79 4.49 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

 
 

 
 

1
. 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

9.1-1-1 แผนการด าเนินการประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
บทที่ 1  
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในทุก 
หน่วยงาน 

9.1-1-2 
 
 

ค าสั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ท่ี 350/2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความ
เสี่ยง ลว 30 เม.ย.56 

 
 

 
 

2
. 
มี ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
คณะ 

9.1-2-1 
 

โครงสร้างการบรหิารงาน บทที่ 1 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

9.1-2-2 
 

โครงสร้างการบรหิารงานกองแผนงานและประกัน
คุณภาพ  

9.1-2-3 
 
 

อ้างอิงหมายเลข 9.1-1-2 
ค าสั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ท่ี 350/2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความ
เสี่ยง ลว 30 เม.ย.56 

9.1-2-4 
 
 
 
 

คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน 
ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปี
การศึกษา 2555 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน 
คุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 
2554 และปีการศึกษา 2555 

9.1-2-5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพ
และบรหิารความเสี่ยง วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
 

 
 

 
 

3
. 
มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

9.1-3-1 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.2 ระดับความส าเร็จของระบบการ
คัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษาในโครงการส่งเสริมเด็กดี
มีคุณธรรมฯ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

 
 

 
 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคมุ ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
และจัดส่งส านักประกันคณุภาพตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การน า
ผลการประเมินคณุภาพไปท า
แผนการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

9.1-4-1 
 

แผนการด าเนินการประกันคณุภาพ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

9.1-4-2 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2555 

9.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพ
และบรหิารความเสี่ยงวิทยาเขตก าแพงแสน 
ประจ าปี พ.ศ.2555-2556 ตามรอบปีการศึกษา 
2555 

9.1-4-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง วิทยาเขตก าแพงแสน 

9.1-4-5 แ ผ น พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

9.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
และบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตก าแพงแสน  และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน  

9.1-4-7 เล่มรายงาน SAR และรายงานผลการประเมิน 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ของ  คณะวิชา ส านัก 
สถาบัน และเล่มรายงาน SAR ปีการศึกษา 2555 
ของวิทยาเขตก าแพงแสน 

    9.1-4-8 แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
(สปค.01) ของวิทยาเขตก าแพงแสน 

  
 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

9.1-5-1 
 
 

ตามแผนพัฒนาปรับปรุ งตามข้อ เสนอแนะ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

9.1-5-2 แผนกลยุทธ์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
 

 
 

6
. 
มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ทศ ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ค ร บ ทั้ ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

9.1-6-1 
 
 
 

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคณุภาพ 
เช่น ระบบลงทะเบยีนนิสติ ระบบการประเมินผล
นิสิต ระบบประเมินผลผู้บริหาร ระบบฐานข้อมูล
ด้านการวิจัย ระบบฐานข้อมลูบุคลากร 

9.1-6-2 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    9.1-6-3 

 
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

9.1-6-4 ระบบสารสนเทศของคณะ สถาบัน ส านัก 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

 
 

 
 

7
. 

 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กา รปร ะกั นคุณ ภาพกา รศึ กษ า 
โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสาบัน 
 

9.1-7-1 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคณุภาพ
ต่อการจัดการเรียนการสอน  (มคอ.5)  
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคณุภาพ
ต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร (มคอ.7) 

9.1-7-2 
 
 
 

รายชื่อและภาพถ่ายนิสติปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และผู้ใช้บัณฑติให้สมัภาษณ์ต่อ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 
2554 

9.1-7-3 
 

โครงการเวทีคณุภาพของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  

9.1-7-4 
 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปกีารศึกษา 2554 
(หน้าท่ี 39 ภาคผนวกที่ 1) 

    9.1-7-5 
 

รายงานการประเมินผลโครงการพบผู้ปกครองและ
โครงการก้าวแรกสู่บณัฑิตยุคใหม่ มก.กพส. 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

    9.1-7-6 
 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของ มก.กพส. 

    9.1-7-7 บันทึกท่ี ศธ. 0513.20103(6)/ว 1941 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์เข้ารับการสัมภาษณ ์

 
 

 
 

8
. 

 

มีเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
 

9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงและความร่วมมือเครือข่าย การ
ประกันคณุภาพ 5 สถาบัน วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 56 

9.1-8-2 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ที่ 
0581/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการและผู้เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน 5 สถาบัน วันท่ี 3 
เมษายน 2556 

9.1-8-3 
 
 

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครอืข่ายความ
ร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2556 

9.1-8-4 
 

รายงานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  

    9.1-8-5 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนสิิต  

 
 

 
 

9
. 
มีแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัยดา้นการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่คณะ

9.1-9-1 
 

โครงการ 9 บวร พร้อมหลักฐานกจิกรรมการ
ด าเนินงาน  
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข

เอกสาร ชื่อเอกสาร 

พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน ์

9.1-9-2 โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกีย่ววันพ่อ พร้อม
หลักฐานกิจกรรมการด าเนินงาน  

    9.1-9-3 
 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เรื่อง การรณรงคส์่งเสริมการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย ประจ าปี พ.ศ.2554 ลว 18 เม.ย.54 
- บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.20101/ว1001 ลว 
21 พ.ค.55 เรื่อง ขอความร่วมมือให้บุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานของวิทยาเขตก าแพงแสน แต่งกาย 
ด้วยเสื้อม่อฮ่อมทุกวันศุกร์ เพื่อยกย่องเชิดชู
เกษตรกรไทย 

    9.1-9-4 - โครงการมหาวิทยาลัยชาวนา  

    9.1-9-5 - โครงการ “เที่ยวไม่ไกลไปก าแพงแสน”  
9.1-9-6 

 
 
 

- แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ และคณะเกษตร ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

9.1-9-7 - คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน
ส าหรับคณะเกษตร ก าแพงแสน ประจ าปี 2554 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 8 ข้อ ดังนี้ 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจภายใต้หลักการ 
แนวคิด นโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวคือ หน่วยงานภายในที่
เป็นคณะวิชา ได้แก่ คณะเกษตร ก าแพงแสน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน คณะประมง  ใช้ระบบประกันคุณภาพส าหรับ
คณะวิชา ด าเนินการตาม 9 องค์ประกอบในส่วนของหน่วยงานภายในระดับ สถาบัน ส านัก ได้แก่ สถาบันสุวรรณวาจก
กสิกิจฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ใช้ระบบประกันคุณภาพระดับสถาบัน ส านัก ด าเนินการตาม 6 องค์ประกอบ 
  - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่น ามาใช้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ได้
ด าเนินการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มต้นจากการวางแผน ด าเนินการตามแผน การตรวจสอบการประเมินและ
ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจบรรลุตามเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (9.1-1-1) 
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  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือผลักดันให้มีกระบวนการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับวิทยาเขต (9.1-1-2) ระดับคณะวิชา หรือสาขาวิชา สถาบัน ส านัก 
จนถึงระดับบุคคลในทุกหน่วยงาน  
 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้แนวทาง
เพ่ือให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการด าเนินงาน 3 ส่วน คือ การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประกันคุณภาพที่มีการพัฒนารูปแบบและระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ต าแหน่งงานและธรรมชาติของหน่วยงานภายในวิทยาเขต ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ส าหรับคณะวิชา รูปแบบที่ 2 ส าหรับ
สถาบัน ส านัก (9.1-2-1) 
  - คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของวิทยาเขต ได้แก่ คณะกรรมการประจ า 
วิทยาเขตก าแพงแสน ประกอบด้วย  รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ วิทยาเขตก าแพงแสน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คือ งานแผนงาน และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง(9.1-2-2) มีกลไกเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานกับคณะวิชา สถาบัน ส านัก โดยมีตัวแทนของหน่วยงานภายในดังกล่าว ในต าแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี และผู้อ านวยการ และที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ
และบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต (9.1-2-3) ท าหน้าที่ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
วิทยาเขตก าแพงแสน เชื่อมโยงไปถึงระบบกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยใช้คู่มือตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะ สถาบัน ส านัก เป็นแนวทางในการด าเนินงาน (9.1-2-4) 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของ
คณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” เป็นตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ระดับ
ความส าเร็จในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ครบ 5 ข้อ  5 คะแนน  และในส่วนของคณะ ส านัก สถาบัน ก็มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติมตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น  
  3.1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ “คุณธรรม ความรู้ ทักษะ ภาวะผู้น า” เป็นตัวบ่งชี้ประเภทผลลัพธ์ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 9 ข้อ (9.1-3-1) 
  3.2 คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ “รอบรู้ เชี่ยวชาญ ชี้น าการเกษตร”  และได้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ (9.1-3-2) 
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 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) 
การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพอย่างครบถ้วน  โดยมี
การก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตฯ ไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดแผนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (9.1-4-1) มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ด าเนินงานตามแผนงานการประกันคุณภาพที่ก าหนดไว้ตามรอบระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ โดยคณะ
อนุกรรมฯ จะมีการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย รายองค์ประกอบทั้งการนัดหมายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพ่ือพิจารณาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของวิทยาเขตก าแพงแสน พร้อมทั้ง ติดตามรวบรวม และจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบการ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดให้วิทยาเขตก าแพงแสนรับการ
ตรวจประเมินฯ ในเดือนกรกฎาคม 2556 ดังรายละเอียดค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2555 (9.1-4-2) และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต
ก าแพงแสน ด าเนินการก ากับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้สามารถ
ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการฯ  จะด าเนินการประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาเขตฯ อย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน ดังรายละเอียดรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2555-2556 (9.1-4-
3) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตก าแพงแสน (9.1-4-4)  

โดยในรอบปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตก าแพงแสนได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 (สปค.02)  อย่างครบถ้วนทุกโครงการ โดย
มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการ ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตก าแพงแสน และคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน ทราบ ดังรายละเอียดแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 (สปค.02)  (9.1-4-5)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความ
เสี่ยง วิทยาเขตก าแพงแสน  และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน (9.1-4-6) 

ในส่วนของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและจัดส่งส านักงานประกันคุณภาพ มก. ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online นั้น  วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานใน 2 
ระดับ ได้แก่ 1) ระดับคณะวิชา ส านัก สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ต้องด าเนินการจัดท าเล่มรายงาน SAR เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานไว้อย่างครบถ้วน ตามพันธกิจหลักของหน่วยงานทุกด้าน โดยในส่วนของคณะวิชาจะต้องมีการ
ด าเนินการกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานทั้ง 9 องค์ประกอบ ในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ให้ครบถ้วน  และทุก
หน่วยงานต้องด าเนินการปรับแก้ SAR หลังรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พร้อมทั้งจัดส่ง SAR และรายงานผลการตรวจประเมินให้วิทยาเขตก าแพงแสนและ
ส านักงานประกันคุณภาพ มก. เป็นข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด  และ 2) ระดับวิทยาเขตฯ มีการมอบหมายให้
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คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ จัดท า SAR เพ่ือรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และด าเนินการปรับแก้เล่มรายงาน SAR ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ แล้วจัดส่ง 
SAR และรายงานผลการตรวจประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ส านักงาน
ประกันคุณภาพ มก. เป็นข้อมูล ภายในระยะเวลา   ที่ก าหนด ต่อไป ดังรายละเอียดเล่มรายงาน SAR และรายงานผลการ
ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2555 ของคณะวิชา ส านัก สถาบัน และเล่มรายงาน SAR ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน (9.1-4-7)  โดยเมื่อสิ้นสุดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในแต่ละปีการศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสนจะน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาเขตฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 (สปค.01) ของวิทยาเขตก าแพงแสน (9.1-4-8) โดยวิทยาเขตก าแพงแสน จะจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ส่งให้ส านักงานประกันคุณภาพ มก. เป็นข้อมูลภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี และน าแจ้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตก าแพงแสน  และคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน เพ่ือพิจารณาและติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี     

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตก าแพงแสน ระหว่างวันที่ 
14-17 สิงหาคม 2555 แล้วให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาเขตก าแพงแสนไว้ 
จ านวน 24 เรื่อง และวิทยาเขตก าแพงแสนได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 เรื่อง  คิดเป็น
ร้อยละ 91.67 และไม่ได้ด าเนินการ 2 เรื่อง เนื่องจากบางหน่วยงานปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ดังรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2554 (สปค.02) (9.1-5-1) ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์วิทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 28 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั้งหมด จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  ดังรายละเอียดแผนกลยุทธ์วิทยาเขตก าแพงแสน (9.1-5-2) คิดเป็นร้อยละผลส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ร้อยละ 82.14 ดังตัวอย่างผลการด าเนินงานที่มีพัฒนาการดีขึ้นตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
 -  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อจ านวน
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 23.40 เป็นร้อยละ 37.46 ในปีการศึกษา 2555 
 -  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  เพ่ิมขึ้น
จากปี่ที่ผ่านมาสัดส่วน 334,961.78 บาท เป็น 338,954.21 บาท 

- คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาค่าเฉลี่ย 3.89 เป็น 4.02 ในปีการศึกษา 2555 

- การพัฒนาคณาจารย์วุฒิปริญญาเอก จากปีที่ผ่านมา จ านวน 642.50 คน เป็น จ านวน 712.50 คน 
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 6.  มีระบบสารสนเทศที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
ในลักษณะของการใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กระจายความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการระบบตามภาระหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุน เช่น ส านักทะเบียนและประมวลผล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง  (9.1-6-1) เป็นต้น  ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ เช่น ระบบลงทะเบียน ระบบการ
ประเมินผลนิสิต ระบบประเมินผลผู้บริหาร ข้อมูลด้านการวิจัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ฯลฯ (9.1-6-2) ในส่วนของ
วิทยาเขตก าแพงแสน ได้พัฒนาระบบการรับนิสิตโควตารับตรง ของกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) (9.1 -6-3) 
หน่วยงานภายในที่เป็นคณะวิชาที่มีการสร้างระบบสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพใน
ส่วนของตนเอง เสริมระบบของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง (9.1-6-4) 
 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินการดังนี้ 
  - นิสิต มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอน จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (9.1-7-1) และกิจกรรมของนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่เข้ารับ
การสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554 (9.1-7-2) รวมทั้งโครงการเวทีคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมเพ่ือให้ผู้บริหารพบคณาจารย์ และนิสิตทุกภาควิชาอย่างต่อเนื่อง  (9.1-7-3) 
  - ผู้ใช้บัณฑิต ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ 
ในรอบปีการศึกษา 2554 หน้าที่ 39 ภาคผนวกที่ 1 (9.1-7-4)   
   - ผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมของนิสิตและผู้ปกครอง จากโครงการพบผู้ปกครองและโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 
ประจ าปี 2554 (9.1-7-5)   
  - บุคลากรทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมต่าง  ๆที่ มก.กพส. ได้ด าเนินการ อาทิเช่น โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โครงการวัน
สงกรานต์ มก.กพส. และโครงการงานเกษตร ก าแพงแสน เป็นต้น (9.1-7-6)    
  - การประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต คณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีบันทึกที่ ศธ. 
0513.20103(6)/ว 1941 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้ารับการสัมภาษณ์ (9.1-7-7) เรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต 
ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งจะได้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุง 
มก.กพส.  
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านประกันคุณภาพ
ระดับสถาบัน กับสถาบันการศึกษาภายนอก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   โดยมีพิธีลงนาม
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (9.1-8-1) 
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และในวันดังกล่าว สถาบันต่าง ๆ ได้น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันตนเองมาแสดง  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้ง 5 สถาบัน  

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ผู้บริหารจากทุกคณะ ส านัก และสถาบัน คณะกรรมการและผู้แทนจาก
เครือข่ายการประกันคุณภาพ 5 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี โดยมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการ วิธีการรวบรวมข้อมูล และ
เขียนรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้ผลการด าเนินงานได้ผล 5 คะแนน ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต เรื่อง
การจัดท า มคอ. องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย เรื่องการท าผลงานวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ    (9.1-
8-2) และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีการแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้ถ่ายทอด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (9.1-8-3) 
 ในกิจกรรมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ กับสถาบันเครือข่าย 5 สถาบัน  ได้มี
การประชุม (9.1-8-4) ร่วมกันถึงปัญหา อุปสรรค แนวปฏิบัติที่ดีในเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของแต่ละสถาบัน 
เพ่ือให้แต่ละสถาบันได้น าไปปฏิบัติได้จริง  โดยจะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน สัญญา  2 เดือน/ครั้ง
หมุนเวียนไปยังสถาบันเครือข่ายจนครบทุกสถาบัน อีกทั้งยังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนิสิต (9.1-8-5)  
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินการโดยมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่หน่วยงานคัดสรร พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น  
  9.1 โครงการ 9 บวร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (9.1-9-1) จัดตั้งขึ้น
เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชน ได้ท าประโยชน์เพ่ือชุมชน โดยมีบ้าน วัด โรงเรียนเป็นแหล่งรวม
เป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน เป้าหมายของโครงการ 9 บวร มุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาชุมขน 
และมีจุดร่วมการพัฒนาอยู่ที่การสร้างความดีเพ่ือชุมชน สังคม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมน าแนวทางพระราชด าริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ยึดถือปฏิบัติในการด ารงชีวิต และเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ บุคลากร นิสิต และประชาชน
ทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยรอบวิทยาเขตก าแพงแสน อีกทั้งเป็นการเสียสละเพ่ือความผาสุกของ
ประชาชนในทุกชุมชนของอ าเภอก าแพงแสน ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โครงการ 9 
บวร ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน  ดังนี้  
  



             รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศกึษา 2555 

  

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                 บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน       หน้า    244  

หมู่บ้าน ต าบล วัด โรงเรียน 
หมู่ 3 รางพิกุล รางหมัน บ้านห้วยด้วน 
หมู่ 11 ก าแพงแสน ทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม 
หมู่ 8 สระสี่มุม ดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ 
หมู่ 3 ทุ่งบัว นิยมธรรม วัดนิยมธรรม 
หมู่ 12 ห้วยหมอนทอง หนองโพธิ์ บ้านหนองโสน 
หมู่ 8 ทุ่งขวาง สุวรรณรัตนาราม บ้านหลักเมตร 
หมู่ 5 ทุ่งกระพังโหม หนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล 
หมู่ 5 วังน้ าเขียว คลองตัน บ้านคลองตัน 
หมู่ 2 ดอนข่อย สระพัง วัดสระพัง 

และในปีการศึกษา 2555 ได้ขยายเป้าหมายเพ่ิมอีก 7 ชุมชน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน 16 วัด 16 โรงเรียน
ดังนี้ดังนี้ 

ต าบล วัด โรงเรียน 
   กระตีบ โพธิ์งาม บ้านทะเลบก 

ห้วยม่วง ปทุมทอง วัดปทุมทอง 
สระพัฒนา สระสี่มุม วัดสระสี่มุม 
ห้วยขวาง ลาดหญ้าไทร บ้านรางอีเม้ย 

หนองกระทุ่ม สี่แยกเจริญพร บ้านหนองเขมร 
ทุ่งลูกนก ไร่แตงทอง บ้านหนองกร่าง 

เทศบาล ต าบลก าแพงแสน สว่างชาติประชาบ ารุง อินทรศักดิ์ศึกษาลัย 
  9.2 โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และการมีส่วนร่วม
ระหว่างนิสิต คณาจารย์ บุคลากร เกษตรกรและประชาชนในเขตอ าเภอก าแพงแสนและบริเวณใกล้เคียงร่วมปลูก
ข้าวในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (วันที่ 12 สิงหาคม 2555)  และเก็บเกี่ยวในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 5 ธันวาคม 2555) (9.1-9-2) 
  9.3 โครงการการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย ประจ าปี พ.ศ. 2555 โดย มก.กพส.  
ได้ขอความร่วมมือคณาจารย์ และบุคลากรส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรของ  
วิทยาเขตก าแพงแสนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพ้ืนเมือง ชุดไทยตามสมัยนิยม ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตามโอกาสที่
เหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน รวมถึงร่วมสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป  และ
วิทยาเขตก าแพงแสนขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกหน่วยงานแต่งกายด้วยเสื้อม่อฮ่อมทุกวันศุกร์ เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกษตรกรไทย (9.1-9-3) 
  9.4 โครงการมหาวิทยาลัยชาวนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ได้รับความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยชาวนา” 
ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ เพื่อบริการด้านวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท านา ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร
ในชุมชนใกล้เคียง และเป็นแหล่งผลิตครูชาวนาต้นแบบ นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้การท านาและผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ า ว แ ล้ ว   ยั ง ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง ไ ท ย  โ ด ย เ มื่ อ วั น ที่ 
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 5 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้เชิญคุณยายทองโปรย  ยิ้มประเสริฐ มา
สาธิตการจัดพิธีรับขวัญข้าว  ในงานเกษตร ก าแพงแสน ประจ าปี 2555  โดยการจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือ เป็นการ
แสดงความกตัญญูต่ อข้ าว  ซึ่ ง เป็น พืชที่ เ ลี้ ย งชี วิ ตคนไทย อีกทั้ ง รับขวัญข้ าวที่ ก าลั งจะออกรวงให้  
แม่โพสพมาดูแลปกป้อง และเพ่ือเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ไม่ให้สูญสิ้นไป ซึ่งมีบุคลากร นิสิต 
และประชาชนร่วมชมงานมากมาย (9.1-9-4) 
  9.5 โครงการ “เที่ยวไม่ไกล...ไปก าแพงแสน”  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัด
โครงการ “เที่ยวไม่ไกล...ไปก าแพงแสน”(9.1-9-5) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะห้องเรียนที่มีชีวิต โดยอาศัย
สถานที่ของหน่วยงานในคณะ สถาบันต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในวิทยาเขตก าแพงแสน บนเนื้อที่กว่า 8,000 ไร่ 
น าเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถ
เรียนรู้การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมแบบได้สัมผัสจริง โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและ
มีการจองเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง แหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตที่เปิดให้บริการ มีดังนี้ 
   9.5.1 ฟาร์มต้นแบบการผลิตผักปลอดสารพิษตามมาตรฐานการส่งออก (พ้ืนที่ 48 ไร่) 
   9.5.2 ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) 
   9.5.3 ศูนย์สาธิตพลังงาน  โรงเรียนสบู่ด า  ศูนย์แสดงเครื่องจักรกลการเกษตร  การผลิตพลังงาน
ทดแทนสะอาด 
   9.5.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว โรงสีข้าวธัญโอสถผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
   9.5.5 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงแมลงมีชีวิตและพิพิธภัณฑ์แมลง 
   9.5.6 การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาโคนม
และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
   9.5.7 สวนนวัตกรรมการออกก าลังกายและท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศน์ 
   9.5.8 ศูนย์จ าหน่วยผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  9.6 แนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)  ด้านการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้น ามาเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกน าไปใช้ประโยชน์ คือ ภาควิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  (9.1-9-6) 
  9.7 คณะเกษตร ก าแพงแสน ได้จัดท าคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะ
เกษตร ก าแพงแสน ประจ าปี 2554 เพ่ือใช้ประชุมเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 255 5 
ส าหรับภาควิชา และในปีการศึกษา 2555 ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการเก็บข้อมูลที่ตรงตามแต่ละเกณฑ์
มาตรฐานให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ และการจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต ประจ าปี  2556 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556  (9.1-9-2) เนื่องจากคณะฯ มีผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 อยู่ในระดับ ดีมาก  (9.1-9-3) และคะแนนเฉลี่ยในทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับ ดีมาก 
 (9.1-9-4)และนอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการเก็บเอกสารให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละ
ข้อ ให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประกันคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 2, 4 และ 5 ในการประชุมเครือข่ายประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (สัญจร) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  เมือวันที่ 3 
เมษายน 2556 (9.1-9-5) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

9.1 8 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 4.00  5.00 9 ข้อ 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 
 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

9.1 8 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 4.00  4.00 4.00 9 ข้อ ไม่บรรล ุ 9 ข้อ 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ คือ 
              ข้อ 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน แต่ยังไม่ส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
 
 
 
 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2    ระดับความส าเร็จของระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการส่งเสริม 
   เด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 
 

 
 

1.มีระบบและกลไกการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 

9.2-1-1 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสน  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมเด็กดีมคีุณธรรมเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ประจ าปี 2555  ประกาศ ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 2554 

   9.2-1-2 ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการ
ส่งเสริมเด็กดีมีคณุธรรมเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

   9.2-1-3 แผนการรับเข้านักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการส่งเสริม
เด็กดีมคีุณธรรม 

 
 

 
 

2. มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
 

9.2-1-2 ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการ
ส่งเสริมเด็กดีมีคณุธรรมเข้าศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

   9.2-2-1 ประกาศ มก. เรื่อง  แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์นักเรียนโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้า
ศึกษามก. ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีการศึ กษา 2555 ประกาศ ณ วันที่  3 
กุมภาพันธ์ 2555 

9.2-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขต
ก าแพงแสน  เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ด็ ก ดี มี คุ ณ ธ ร รม เ ข้ า ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ร่ วมกับส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2555 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

   9.2-2-3 ก าหนดการสอบสัมภาษณ์  
  3. มีการประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
9.2-3-1 ประชาสมัพันธ์โครงการส่งเสริมเดก็ดีมีคุณธรรมไปยัง

โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   9.2-3-2 ทางเว็บไซต์ของวิทยาเขตก าแพงแสน  
   9.2-3-3 แผ่นซีดีโครงการฯ 
  4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการด าเนินงาน 
9.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมเด็กดีมีคณุธรรมเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556 ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 4 กันยายน 2555 

   9.2-4-2 รายงานผลการด าเนินงานด้านการศึกษา จากการถก
แถลงรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงและผู้บรหิาร
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

   9.2-4-3 สรุปจ านวนนักเรียนโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคณุธรรมฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

   9.2-4-4 สรุปผลการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมเด็กดมีีคุณธรรมฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

  5. มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

9.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมเด็กดีมีคณุธรรมเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556 ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 4 กันยายน 2555 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ให้การศึกษา ส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศเพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างแท้จริง และเป็นการส่งเสริมเด็กดี
มีคุณธรรมให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้า
ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2556 โดยมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ โรงเรียนที่สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด โรงเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนกีฬา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) รับผิดชอบโครงการ
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ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยมีระบบและกลไกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
ก าแพงแสน กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 (9.2-1-1) 

1.2 มีประกาศหลักเกณฑ์การสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 (9.2-1-2) 

2. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับนักเรียนเข้า

ศึกษาต่อ ดังนี้ 
2.1 มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี 2555 
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (9.2-1-1) 

2.2 มีประกาศหลักเกณฑ์การสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 โดยนักเรียนต้องสมัครผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (9.2-1-2) 
 2.3 มีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ประกาศ ณ วันที่ 16 
มกราคม 2555 (9.2-2-1) 

2.4 มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ประกาศ ณ วันที่ 16 
มกราคม 2555 (9.2-2-2) 

3. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังนี้ 
3.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (9.3-3-1) 
3.2 ขึ้นประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของวิทยาเขต (9.3-3-2) 
3.3 ประชาสัมพันธ์ทางโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรของวิทยาเขตฯ ในทุกจังหวัดที่ออกไป  

แนะแนว พร้อมแจกแผ่นซีดีโครงการฯ ให้กับโรงเรียน (9.3-3-3)  
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ โดยมีการประชุม
เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานผลการวิจัยสถาบัน เรื่องการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิต โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (9.2-4-1) 
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5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ได้มีการน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานของปีถัดไป ในรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมเด็กดีมี
คุณธรรมฯ (9.2-5-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 
 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
9.2 - 5 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
9.2 - 5 5 ข้อ - 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 5 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
 

ผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดเน้นในการผลิตบัณฑิต การ
วิจัยและการบริการทางวิชาการให้มีคุณภาพ  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานและผลผลิตที่สอดคล้องตามความต้องการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และเพ่ือแสดงคุณภาพของผลการด าเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2554  
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จ านวน 
23  ตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบคุณภาพ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้
ด าเนินการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2555 และมีการประเมินที่ระดับคะแนน  3.80  คะแนน  อยู่
ระดับดี (สมศ. 15.1-1)  ปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จ านวน 23  ตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบคุณภาพ  อยู่ที่ 4.79 อยู่ในระดับ ดี
มาก     โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการประเมินฯ ระหว่างวันที่    
13-16 สิงหาคม 2556 และมีการประเมินที่ระดับคะแนน 4.49 คะแนน  อยู่ ในระดับ ดี  (สมศ. 15.1-2)   
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
สมศ.15 - 4.63 4.79 - 4.63 4.79 4.51 บรรลุ 4.51 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
สมศ.15 - 3.80 4.49 - 3.80 4.49 4.51 ไม่บรรล ุ 4.51 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15.1-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับ มก.กพส. ประจ าปีการศึกษา 2554 
15.1-2 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555 
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บทเพลงพระรำชนิพนธ์  เกษตรศำสตร์ 

เขียวธงขจี   ก่อเกิดไมตรี    สามัคคีมั่น 
สถานเรียนเกษตรนั้น   เราผูกพันบูชา   
เขียวนาป่าไพร   แผ่นดินถิ่นไทย    
ไพบูลย์หนักหนา   เพราะไทยผลิตค้า 
ทุกแหล่งฟ้า   หล้าอิ่มเอม  
(ญ) แม้เหนื่อยกาย  ใจส าราญ   เสร็จกิจการงาน   เกษตรเกษม  
(ช) ล้วนปรีดิ์เปรม   น าวิชา   สร้างชาติ   สร้างตน   รวมแรงรวมใจ 
จะจงรัก   จอมจักริน  อีกแดนแผ่นดิน   ท ากินเก็บผล 
พระคุณเกษตรล้น  รักเปี่ยมท้น  ดวงจิตเอย 

 ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่ง

แรกของประเทศไทย ถือก าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ซึ่งมีการขยาย 
และยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ต่อมาพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอน และการวิจัยทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย   จึงจัดท าแผนและโครงการขยายกิจการต่างๆ ในด้านสาขาวิชาเกษตรไปด าเนินการ 
ณ สถานที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งจึงได้บังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็น
ส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าและการขยายขอบเขตทางวิชาการของมหาวิทยาลัย คือการก่อตั้งวิทยาเขต 
เพ่ิมขึ้นอีกแห่งหนึ่งในท้องที่ต าบลก าแพงแสน (เดิม คือ ต าบลทุ่งกระพังโหม) อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 – 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เตรียมการในแผนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 
ในช่วงที่ศาสตราจารย์อินทรี  จันทรสถิตย์ เป็นอธิการบดี โดยวางแผนให้มีการเพ่ิมการผลิตบัณฑิตในสาขา
เกษตรและสาขาที่สนับสนุนการเกษตรให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพ 

แผนการนี้ได้รับการสานต่อโดย ม.ล.ชูชาติ ก าภู อธิการบดีคนต่อมา โดยในปี พ.ศ. 2510 
มหาวิทยาลัยได้จัดหาพื้นที่เพ่ือการนี้ในท้องที่  ต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
ในปี 2511 ได้จัดตั้งสถานีฝึกนิสิตและสถานีวิจัยก าแพงแสน ภายใต้การด าเนินงานของภาควิชาสัตวบาล  
คณะเกษตร โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้แต่งตั้ง ศ.ดร.จรัล จันทลักขณา เป็น
ประธานกรรมการพัฒนาก าแพงแสน มีการริเริ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเป็นครั้งแรก  ภายหลังได้ชื่อว่า  
“โคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน” ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งกิจกรรมของโครงการนี้ท าให้
ชาวบ้านได้ประโยชน์และเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชน นอกจากนี้มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ได้ให้
ความช่วยเหลือในการยกร่างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยส าหรับช่วง พ.ศ. 2511 – 2517 โดยในวันที่ 24 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2515 รัฐบาลไทยกับธนาคารโลกได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเงินกู้ธนาคารโลก โดยก าหนดการด าเนินโครงการพัฒนาเป็นเวลา 20 ป ี
แบ่งเป็น 4 ระยะๆ  ละ  5  ปี   
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 1.1.22  ปรัชญำ ปณิธำน ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

เมื่อวันที่  20  มกราคม  พ.ศ.  2519 ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  เสถียรสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี(ก าแพงแสน) นับเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยประจ าวิทยา
เขตก าแพงแสนเป็นครั้งแรก ได้พัฒนาวิทยาเขตก าแพงแสน จนมีความพร้อมและจัดซื้อที่ดินได้ตาม
เป้าหมายรวมพ้ืนที่จ านวน 7,954.31 ไร่ จึงได้ขยายกิจการบางส่วนมาด าเนินการ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน 
และเคลื่อนย้ายนิสิต จ านวน 886 คน มาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2522 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนภาคปลาย ในปีการศึกษา 2522 โดยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 4 คณะ คือ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
และมีห้องสมุด วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

ด้วยเหตุที่พันธกิจด้านการเรียนการสอนจ าเป็นต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กันกับการวิจัยและ
การบริการวิชาการแก่สังคมจึงจะบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้
ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพ่ือสร้างความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่วิทยาเขตก าแพงแสน รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้จัดเงินช่วยเหลือในรูปให้เปล่า เพ่ือการนี้ให้แก่มหาวิทยาลัย จ านวน 4,100 ล้านเยน (ประมาณ 
410ล้านบาทในขณะนั้น) เพ่ือก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ และศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  รวมทั้งงบประมาณส าหรับจัดหา
ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 500 ล้านเยน (ประมาณ 50 ล้าน
บาท) รวมทั้งสิ้น 4,600 ล้านเยน (ประมาณ 460 ล้านบาท)   

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 
34 ปี  มีคณะเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 6 คณะ คือ คณะเกษตร ก าแพงแสน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน    
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ภาระหน้าที่หลักของวิทยาเขต ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 2 สถาบัน  3 ส านัก  2 ศูนย์  1 สถานี  ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และ สถานีวิจัยประมง ก าแพงแสน  

 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน ดังนี้ 

 ปรัชญำ 
มุ่งเน้น ให้การศึกษาอุดมศึกษา  สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ ให้บริการทางวิชาการ สืบสาน

และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากร
อย่าง ยั่งยืน 
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 วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย   ที่มีความเป็นเลิศ

ทางการเกษตรในระดับสากล 
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม โลกทัศน์ที่เป็นสากล ภาวะผู้น า 
จิตสาธารณะ ทักษะด้านการวิจัยและวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

2. สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล เน้นด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ที่แก้ไขปัญหาของ
ประเทศ และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก 

3. บริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร ทันต่อความต้องการ เข้าถึงบริการได้ง่าย และขยาย
เครือข่ายความร่วมมือในชุมชนกับภาคการผลิต 

4. อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. บริหารจัดการเชิงรุกที่เน้นบูรณาการ การท างานของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร       
การประชาสัมพันธ์ และแสวงหารายได ้

 ค่ำนิยมองค์กร    
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  สืบสานสามัคคี  มีคุณธรรม 

 เอกลักษณ์   
มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 

 อัตลักษณ์   
ส านักดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์  สามัคคี 

 วัตถุประสงค ์
1. พัฒนามาตรฐานทางการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. เป็นศูนย์กลางความรู้ทางวิชาการ  การวิจัย ด้านการเกษตร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ

และเทคโนโลยีทางการเกษตรกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
4. เป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการเกษตรของภูมิภาค 
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ท ำเนียบรองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน 

   
ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ผศ.ดร.อรุณ จันทนโอ รศ.ดร.ส าอาง  ศรีนิลทา 

พ.ศ. 2519 – 2523 พ.ศ. 2523 – 2524 พ.ศ. 2524 – 2525 

   
ผศ.ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ รศ.ดร.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน 

พ.ศ. 2525 – 2527 พ.ศ. 2527 – 2529 พ.ศ. 2529 – 2533 
 

   
รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา ผศ.พุม ข าเกลี้ยง รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน 

พ.ศ. 2533 – 2535 พ.ศ. 2535 – 2537 พ.ศ. 2537 – 2539 
   

   
รศ.ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล รศ.ดร.ธงชัย มาลา ผศ.ดร. ชวลิต ฮงประยูร 

พ.ศ. 2539 – 2545 พ.ศ. 2545 – 2550 พ.ศ. 2550 – 2554 
 

 

 

 รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์  
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  
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1.3 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์1.3 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์              
วิทยำเขตก ำแพงแสน วิทยำเขตก ำแพงแสน   

 

 
 

 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการดังนี้ 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน 

 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    วิทยำเขตก ำแพงแสน วิทยำเขตก ำแพงแสน 

คณะเกษตร  ก ำแพงแสน 
 

คณะศ กษำศำสตร์และพั นศำสตร์ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์  ก ำแพงแสน 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกี ำ  

 

คณะประมง 

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร 
 

สถำบันวิจัยและพั นำ  ก ำแพงแสน 

สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจเพื่อกำรค้นคว้ำและ
พั นำปศุสัตว์และผลิตภัณ ์สัตว์ 
 
ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 
 

ส ำนักหอสมุด  ก ำแพงแสน   
 
 

ส ำนักส่งเสริมและ  กอบรม ก ำแพงแสน 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ข้ำวและหน่วยป ิบัติกำร
ค้นหำและใช้ประโยชน์ยีนส์ข้ำว 

บัณ ิตวิทยำลัย วิทยำเขตก ำแพงแสน 

คณะประมง ก ำแพงแสน สถำนีวิจัยประมง ก ำแพงแสน 
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1.4 1.4     โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขต
ก ำแพงแสนก ำแพงแสน 

 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                
 
                                                
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
                                                     

                                              
                                             
                                             
                                                 
                                         

                                                                           
                                                                             

   
  

สภำมหำวิทยำลัยสภำมหำวิทยำลัย  

ผู้ทรงคุณวุ ิ 

 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
 

 

ผู้ช่วยรองอธิกำรบดี 
 

   คณบดี/รองคณบดี 
(คณะ) 

  
 

ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ 
(สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์) 

 

อธิกำรบดีอธิกำรบดี  
 

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน  
 

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำเขตก ำแพงแสน  
 

 ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ 
 ่ำยกิจกำรนิสิต กี ำ และศิลปวั นธรรม 

 ่ำยกำรศ กษำและวิเทศสัมพันธ์ 
 ่ำยบริกำรวิชำกำร 

คณะเกษตร ก ำแพงแสน 
 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกี ำ 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 
 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
 

คณะศ กษำศำสตร์และพั นศำสตร์ 
 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน* 
 

คณะประมง ก ำแพงแสน* 
                

            บัณ ิตวิทยำลัย วิทยำเขตก ำแพงแสน 

 

    หมายเหตุ : * เป็นคณะที่เชื่อมกับบางเขน 

 

 

 

สถำบันวิจัยและพั นำ ก ำแพงแสน 
 

สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจเพื่อกำรค้นคว้ำและ  
พั นำปศุสัตว์และผลิตภัณ ์สัตว์ 
 

ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 
 

ส ำนักส่งเสริมและ  กอบรม ก ำแพงแสน 
 

ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
 

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร 
 
 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ข้ำวและหน่วยป ิบัติกำรค้นหำ- 
และใช้ประโยชน์ยีนส์ข้ำว 
สถำนีวิจัยประมง ก ำแพงแสน 
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11..55  รำยนำมผู้บริหำร   รำยนำมผู้บริหำร     
 

 
  

รำยนำมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน 
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คณบด ี
คณะเกษตร ก าแพงแสน 

  คณบด ี
คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา 

ผศ.ดร.เสกสม อำตมำงกูร  ผศ.ดร.รำตรี  เรืองไทย 
 คณบด ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

  คณบด ี
   คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร ์
 

รศ.ดร.บัญชำ  ขวัญยืน  ผศ.ดร.ชำนันก์  สุดสุข 
 คณบด ี

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  

  รองคณบด ี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  

ก าแพงแสน 

รศ.ดร.บรรจบ  ภิรมย์ค ำ  รศ.น.สพ.ดร. ธีระ  รักควำมสุข 

 

คณบด ี
คณะประมง ก าแพงแสน 

  ผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 

รศ.ดร.สุริยัน  ธัญกิจจำนุกิจ  ผศ.ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 
 ผู้อ านวยการ 

ส านักส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม ก าแพงแสน 

  ผู้อ านวยการ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจเพื่อการค้นคว้าและ

พัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภณัฑ์สตัว ์

รศ.ชูเกียรติ   รักซ้อน  รศ. อุทัย  คันโธ 
 ผู้อ านวยการ 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

 

  ผู้อ านวยการ 
ส านักงานวิทยาเขต

ก าแพงแสน 

ดร.เปรมปรีด์  บุญรังษ ี  นำยวิโรจน์  ทองสุพรรณ 
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1.6 หน่วยงำนและภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ1.6 หน่วยงำนและภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ 

 
 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  มีหน่วยงาน  ดังนี้   

 

 
 
 

    http://www.agri.kps.ku.ac.th 
คณะเกษตร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรียกว่า 

“คณะเกษตรศาสตร์” ณ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ในปี พ.ศ.2497 ได้เปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตรศาสตร์” เป็น “คณะกสิกรรมและสัตวบาล” ต่อมาในปี  

พ.ศ. 2509 ได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย  ได้เปลี่ยนชื่อ  “คณะกสิกรรมและ    สัตวบาล” เป็น 
“คณะเกษตร” จนถึงปัจจุบัน โดยมีการแบ่งส่วนราชการของคณะเกษตร ดังนี้  ส านักงานเลขานุการ ภาควิชากีฏ
วิทยา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชา
สัตวบาล ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 1 แล้ว
เสร็จ มหาวิทยาลัยจึงเริ่มขยายการเรียนการสอนไปด าเนินการ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
861/2523 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2523 โดยคณะเกษตร วิทยาเขตก าแพงแสน รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก มีภาควิชาต่างๆ เหมือนกับวิทยาเขตบางเขน แต่ไม่มี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่อีก 2  หลักสูตร คือ วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) และ 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเกษตร ทั้ง 2 วิทยาเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี    ประสิทธิภาพ
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้ปรับสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตร วิทยาเขต
ก าแพงแสน ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ ประกาศลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 เรื่อง จัดตั้งคณะเกษตร ก าแพงแสน 
เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านัก 8 ภาควิชา 1 สาขา ตั้งแต่วันที่ 18 
มีนาคม 2546 เป็นต้นไป   

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
คณะเกษตร  ก าแพงแสน  มีภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ 
2. วิจัย สั่งสม และบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือระบบ

การเกษตรยั่งยืน และความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจร 
4. สร้างเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการคุณธรรม

และจริยธรรม 
 
 
 
 
  

  คณะเกษตร  ก ำแพงแสน 
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    http://www.sps.kps.ku.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” จาก สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 แต่เดิมเป็น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศการแบ่งส่วน
ราชการในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีการจัดท าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหลักสูตรแรก โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรก เมื่อภาคต้นในปีการศึกษา 2537 ในปี 
พ.ศ. 2541 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะศึกษาศาสตร์ 
ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542 ใน
การร่วมมือกันผลิตบัณฑิต และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค
พิเศษ เปิดรับนิสิตรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ณ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรกจ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ในภาคต้น 
ปีการศึกษา 2545 และในภาคต้น ปีการศึกษา 2546 ในปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการโครงการขอ
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง“คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 สังกัดวิทยาเขตก าแพงแสน โครงสร้างของคณะฯ 
ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา 1ส านักงาน และ  1 ศูนย์ฯ ได้แก่ สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา ส านักงานเลขานุการ
คณะฯ และศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในปี พ.ศ. 2548 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับอนุมัติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อการประชุม 
ครั้งที่ 12/2548วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยผ่านการพิจารณารับทราบและเห็นชอบหลักสูตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ในปีการศึกษา 2553 คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ย้ายการย้ายการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) ภาคปกติ มาด าเนินการ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน   

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพควบคู่กับ

คุณธรรม และสามารถน าองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ 
ความเจริญรุ่งเรือง 

2. เป็นศูนย์รวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพ
ของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3. เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  

คณะวิทยำศำสตร์กำรกี ำ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ถือก าเนิดมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จาก

โรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยท่านหม่อมหลวงชูชาติ ก าภู 
จนถึงป ีพ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรม
ชลประทานในปี พ.ศ. 2497 และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมาปี พ.ศ. 2522 ได้ย้าย
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จากวิทยาเขตบางเขน มาด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนที่วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้แยกการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตก าแพงแสน ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) และได้สถาปนา  
เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน อย่างเป็นทางการ และถือได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
เป็น 1 ใน 6 คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยสมบูรณ์  

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีทักษะในวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ  
2. ผลิตผลงานวิจัยและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเพ่ือการเกษตร พลังงาน และโครงสร้าง

พ้ืนฐาน บูรณาการงานวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน
ระดับนานาชาติ  

3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมเพ่ือการเกษตร พลังงาน และโครงสร้าง
พ้ืนฐานสู่ชุมชนและสังคม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามของชุมชนและสังคม และสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 

5. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาบุคลากร และการท างานอย่างมีความสุข 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นจากด าริของศาสตราจารย์ ดร .สุจินต์ จินายน       

ซ่ึงด ารงต าแหนง่รองอธกิารบดีประจ าวทิยาเขตก าแพงแสนในขณะน้ัน ( 1 สิงหาคม 2529 ถึง 7 มิถุนายน 
2533) เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานที่วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งเดิมต้องขอ
ความอนุเคราะห์จากคณะต่างๆ ที่วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดเป็นคณะล าดับที่ 14  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 10 
สิงหาคม  2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110  ตอนที่ 121 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 โดย

 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์  ก ำแพงแสน 
 
 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

http://www.flas.ku.ac.th/


       รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปกีารศึกษา 2555 

  

 

    

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                         บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน        หน้า    18 

มีการแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานเลขานุการ ไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา ดังนั้นเพ่ือให้การ
บริหารงานด้านวิชาการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะฯ จึงเสนอมหาวิทยาลัย ขออนุมัติแบ่ง
ส่วนราชการภายในด้านวิชาการเป็นสายวิชา โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540  มีมติเห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
วิชาการภายในเป็น 3 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติและคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ภายในคณะและได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 ให้จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ก าแพงแสน) และได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 

นอกจากนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวิชาการ มีความคล่องตัวมากขึ้น และเป็นไปตาม
นโยบายของคณบดี ในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบให้
ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะฯ เป็นดังนี้   

1. สายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์  
3. สายวิชาศิลปศาสตร์ 
4. ส านักงานเลขานุการ 
5. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
6. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์  
7. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  
8. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
9. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
10. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์  
11. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์  
12. โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.)  

 โดยหน่วยงานล าดับที่ 6-11 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดตั้ง แต่หน่วยงานล าดับที่ 12 ชะลอการขออนุมัติจัดตั้ง 
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ให้บริการการสอน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพ้ืนฐาน และวิชาเลือก ให้แก่หลักสูตรต่าง  ๆที่จัดการ

เรียนการสอน ณ วิทยาเขตก าแพงแสน 
2. ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพทางวิชาการ และมี

คุณธรรม จริยธรรม 
3. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยด้านศิลปศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหา และ

พัฒนาสังคม 
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
5. สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ

ท้องถิ่น และของชาติ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต่อมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดตั้งคณะ
ศึกษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2547 และในปี พ.ศ. 2550 คณะฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” 
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อและปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในครั้งนี้ท าให้คณะฯ มีหน่วยงานภายในทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
ภ า ค วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า แ ล ะ กี ฬ า  ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาและการพัฒนาที่มีความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรับใช้สังคม 

2) พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยแลพัฒนา
การศึกษา ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชีพครูและเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

3) วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 

4)  บริการวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือ
ชุมชน 

5) อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาไทย 
และสิ่งแวดล้อม 
  

 

คณะศ กษำศำสตร์และพั นศำสตร์ 
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 http://www.vet.kps.ku.ac.th  

คณะสัตวแพทยศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน เป็ นส่ วนหนึ่ งของคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายขยายการศึกษาออกนอกเขตเมือง  เพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับ  การทดลองการปลูกพืช
แปลงหญ้า และด้านปศุสัตว์ ที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ศึกษาทางด้านการเกษตรและให้คณะสัตว
แพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องเปิดให้มีการเรียนการสอนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงได้ย้ายนิสิต ชั้นปีที่  5 และ 6 มาเรียนที่วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือเพ่ิมความรอบรู้ของ
บัณฑิตทางด้านปศุสัตว์อย่างเป็นทางการ และมีการพัฒนาการต่าง  ๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสังคม เพ่ือรองรับ

นโยบาย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 
2.  วิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษา

วิจัยทาง ด้านสัตวแพทย์ เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ า
ตลอดจนความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

3. บริการสังคม ถือเป็นงานหลักที่ส าคัญในการท าประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นงานบริการใน
โรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง 3 แห่ง งานบริการนอกสถานที่ และงานโครงการพัฒนาวิชาการ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยปลูกฝังให้นิสิต และบุคลากรทุกคน มีจิตส านึก และมีกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย 
 

 

   http://www.rdi.kps.ku.ac.th 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดตั้งสถำบันวิจัย

และพั นำก ำแพงแสน (สวพ.กพส.) ขึ้น เพ่ือรับผิดชอบการประสานการวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้ง
ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการวิจัยของวิทยาเขต เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน
เบ็ดเสร็จที่วิทยาเขตในการจัดตั้งครั้งนี้ ท าขึ้นโดยยกฐานะของฝ่ายธุรการ  ก าแพงแสน ซึ่งเคยอยู่ในสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สวพ.มก.) และยกฐานะหน่วยงานอ่ืนของ สวพ.มก. ที่อยู่ที่วิทยาเขต
ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้รวมอยู่ด้วยกันในสังกัด 
สวพ.กพส.   ในปีพ.ศ. 2556 สวพ.กพส. มีหน่วยงานภายในสังกัดทั้งสิ้น 9 หน่วยงานประกอบด้วย  ฝ่าย
บริหารและธุรการ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผล
เขตร้อน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และฝ่ายประสานงานวิจัย
และเผยแพร่ ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือด าเนินงานวิจัยและให้บริการวิชาการ ประสานงานวิจัย และ
เผยแพร่วิชาการสู่สังคม 
     

 

 คณะสัตวแพทยศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน 

 

 

สถำบันวิจัยและพั นำ  ก ำแพงแสน 
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ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1) ด าเนินงานวิจัยและประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของบุคลากรให้แข่งขันได้ มีคุณภาพ และสนองตอบต่อ
ความต้องการของหน่วยงานและสังคม  

3) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตก าแพงแสน  

4) ให้บริการวิชาการท่ีแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม 
  
     

http://suwan.kps.ku.ac.th 

ปี พ.ศ.2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายที่จะให้ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัยต่างๆ ในสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ที่มีภารกิจและเป้าหมายสอดคล้องกันรวมกันเป็นกลุ่ม 
และจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือให้รองรับงานวิจัยเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เพ่ิม
มากขึ้น  จึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะทางจึงแบ่งกลุ่มศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยด้าน
พืช และกลุ่มวิจัยด้านสัตว์ ปี พ.ศ.2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศจัดตั้งส านักงานโครงการจัดตั้ง
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2534 ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย จ านวน 7 ศูนย์และ 2 สถานี ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตปศุสัตว์ โดยได้รับโอนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสังกัดภายใต้สถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ ทั้งนี้เพ่ือเตรียมเข้าแผนการด าเนินงานในช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาปศุ
สัตว์และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในอนาคต  ปี  พ.ศ. 2544 สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนหน่วยงานในสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า
และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 9 หน่วยงาน คือ 7 ศูนย์ 1 สถานี และ 1 
ส านักงานเลขานุการ โดยเสนอให้สถานีวิจัยก าแพงแสนเป็นงานหนึ่งในส านักงานเลขานุการสถาบันสุวรรณวาจก
กสิกิจฯ ดังนั้นในปัจจุบัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ จึงประกอบด้วย หน่วยงานย่อย 9 หน่วยงาน คือ 7 ศูนย์ 
1 สถานี และส านักงานเลขานุการ ประกอบด้วย  ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์  ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตผลจากสัตว์   สถานีวิจัยทับกวาง(จังหวัดสระบุรี)   ส านักงานเลขานุการ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  มีภารกิจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตปศุสัตว์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตเป็นการ

พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในประเทศไทยให้สามารถยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ 

 สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจเพ่ือกำรค้นคว้ำและพั นำปศุสัตว์และผลิตภัณ ์สัตว์ 

http://suwan.kps.ku.ac.th/


       รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปกีารศึกษา 2555 

  

 

    

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                         บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน        หน้า    22 

2.  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ไปยังเกษตรกรและบุคคล
ภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตปศุสัตว์ 

3.  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ที่หลากหลาย 
4.  สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา 
5.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนได้เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน2522  

เดิมหน่วยงานภายในส านักงานวิทยาเขตขึ้นอยู่กับกองต่าง ๆ ภายในส านักงานอธิการบดี  จนกระทั่งมีมติ
คณะรัฐมนตรีที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2532 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอน
ที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่  สังกัดส านักงานอธิการบดี  2  กอง ดังนี้  1. กอง
ธุรการ (ก าแพงแสน) ประกอบด้วย งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานคลังและพัสดุ  งานอาคารสถานที่  งาน
บ ารุงรักษาสนามและไม้ประดับ  และงานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล   2. กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) 
ประกอบด้วย งานธุรการ  งานบริการการศึกษา  งานกิจการนิสิต และงานแผนงาน  โดยหน่วยงานดังกล่าวมี
ภาระหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงานกลางในการบริหารงานบุคคล  งานการเงินบัญชี พัสดุ  งานบริการการศึกษา งาน
กิจการนิสิต งานรักษาความปลอดภัย งานกายภาพและ ภูมิทัศน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนในการจัดการ
เรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545  มีมติให้จัดตั้ง
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกลางในการบริหาร และการจัดการด้านการเรียนการสอน 
มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กอง  ประกอบด้วย กองธุรการ (ก าแพงแสน) และกองบริการการศึกษา(ก าแพงแสน)  
และได้ประกาศจัดตั้งส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2545 เป็นต้นไป    

ต่อมาได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ิมเติม  ดังนี้ วันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2545 งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  สังกัดกองธุรการ (ก าแพงแสน) วันที่ 23 เมษายน 2547 งาน
วิเทศและประชาสัมพันธ์ งานบริการสาธารณูปโภค สังกัด กองธุรการ (ก าแพงแสน)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สังกัด กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) และศูนย์กีฬา  ก าแพงแสน มีฐานะเทียบเท่ากอง  
มีการแบ่งส่วนราชการ งานบริหารธุรการ  งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา งานอาคารสนามและอุปกรณ์กีฬา งานวิชาการ
และสารสนเทศทางกีฬา  วันที่ 6 มิถุนายน 2548  

ปรับงานกิจการนิสิต สังกัดกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) เป็นกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) มีการ
แบ่งส่วนราชการ งานธุรการ งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต งานแนะแนวและทุนการศึกษา งานหอพัก งานอนามัย และ
ปรับงานอาคารสถานที่  งานบ ารุงรักษาสนามและไม้ประดับ และงานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล  สังกัดกอง
ธุรการ (ก าแพงแสน) เป็นกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ก าแพงแสน) มีการแบ่งส่วนราชการ  งานธุรการ งาน
อาคารสถานที่  งานบ ารุงรักษาสนามและไม้ประดับ งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล งานบริการ
สาธารณูปโภค งานรักษาความปลอดภัย ปรับโอนภารกิจและความรับผิดชอบ งานแผนงาน ในสังกัดกองบริการ
การศึกษา (ก าแพงแสน)ไปสังกัดกองธุรการ (ก าแพงแสน) วันที่ 21 ตุลาคม 2552  ปรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 
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สังกัดกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน)  เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  มีฐานะเทียบเท่ากองและมกีารแบ่งส่วนราชการงานบริหารและธุรการ งานฝึกอบรม งานปฏิบัติการ  งาน
เครือข่าย งานระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  อยู่ในสังกัดงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองธุรการ (ก าแพงแสน) ไม่ก าหนดสถานภาพและไม่แบ่ง
ส่วนราชการ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
1. ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตการประกันคุณภาพการศึกษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ให้บริการด้านสวัสดิการและสาธารณสุขแก่นิสิตและบุคลากร 
3. ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และดูแลด้านภูมิ

ทัศน์ 
4. ให้บริการและสนับสนุนด้านการบริหารของวิทยาเขตก าแพงแสน ให้บริการด้านกีฬาและการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2520-2524 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นแบบให้เปล่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงิน 166  ล้านบาทใช้ในการก่อตั้งหน่วยงานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ที่
วิทยาเขตก าแพงแสน โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2524 ให้ใช้ชื่อว่า ศูนย์
ส่งเสริมและ  กอบรมกำรเกษตรแห่งชำติ (National Agricultural Extension and Training Center) ตั้งอยู่บนพ้ืนที ่
58 ไร่ ประกอบด้วย อาคารบริหาร อาคารสื่อการศึกษา อาคารโรงพิมพ์ อาคารฝึกอบรม อาคารโรงอาหาร และอาคาร
หอพัก (จ านวน 4 หลัง) ท าให้งานบริการทางวิชาการของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างกว้างขวาง และเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งภายใน
และต่างประเทศ  

กำรสถำปนำส ำนักส่งเสริมและ  กอบรม ก ำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้วิทยาเขตก าแพงแสนมีโครงสร้างและระบบการบริหารที่เบ็ดเสร็จ 

มีการจัดการและบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเกษตร  เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันตกโดยเน้นพ้ืนที่บริเวณลุ่มน้ าแม่กลองสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้อนุมัติให้
จัดตั้ง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2548  และได้
ตัดโอนอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า รวม 63 อัตรา มาสังกัดส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ก าแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และมีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 8 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายการพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ฝ่าย
สื่อสารการตลาด ฝ่ายการศึกษาและฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

 ส ำนักส่งเสริมและ  กอบรม ก ำแพงแสน 
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1. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยน าผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยและองค์ความรู้จาก
แหล่งอ่ืน ๆ  ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ  เช่น การฝึกอบรม การส่งเสริม การเผยแพร่และการตลาด 

2. ผลิต พัฒนา และบริการสื่อ ส าหรับการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรมและการเรียนการสอน 
3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรมและการพัฒนาชนบทที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
4. ให้บริการสถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา กิจกรรมอ่ืน  ๆและการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 
5. สนับสนุนการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร  

นิเทศศาสตร์เกษตร การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
6. อนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 

 
 

     http://lib..kps.ku.ac.th 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน เดิมเป็นหน่วยงานขึ้นกับส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเริ่ม

เปิดบริการใช้ชื่อว่า ห้องสมุด วิทยาเขตก าแพงแสน สังกัดงานห้องสมุดสาขา เปิดบริการพร้อมกับการเริ่มการเรียน
การสอนของวิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการแก่ นิสิต  อาจารย์ 
นักวิชาการ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปอีกด้วย ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ.2537 ได้ยกระดับเป็นฝ่ายหอสมุดกลาง ก าแพงแสน อาคารหอสมุดหลังแรก ก่อสร้างโดยใช้เงินกู้ธนาคารโลกใช้
เวลาก่อสร้าง 1 ปี พ้ืนที่อาคาร 2,739.92 ตารางเมตร เอกสารสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดเน้นด้านการเกษตรและสาขาที่
เกี่ยวข้องจัดซื้อด้วยเงินกู้ธนาคารโลก เช่นกัน ในระยะแรกมีหนังสือประมาณ 7,000 เล่ม วารสารประมาณ 300 
รายการ พิจารณาคัดเลือกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณา สมบูรณกุล และ Mr. R. J. Blanchard ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และเป็นผู้อ านวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองเดวิส นอกจากนี้ยังได้แบ่งสิ่งพิมพ์ส่วนหนึ่งมาจาก
ส านักหอสมุด บางเขนด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548  สภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์  ได้มีค าสั่งจัดตั้ง
ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  โดยประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ  จ านวน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารและธุรการ  ฝ่ายบริการ  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
ส านักหอสมุดก าแพงแสน มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ปัจจุบัน
ส านักหอสมุดฯ เปิดบริการแบบห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) และบริการสารสนเทศในรูปแบบใหม่เป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ (E-library) มีความทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่หลากหลายและ
มีคุณภาพ  
  

ส ำนักหอสมุด  ก ำแพงแสน  
 

http://lib..kps.ku.ac.thl/
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ในปี พ.ศ.2542 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ให้กู้เงินธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย และอนุมัติเงินงบประมาณสมทบอีกจ านวนหนึ่ง เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ตามแนวทางด าเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการของต่างประเทศ “โครงกำรพั นำบัณ ิตศ กษำและกำรวิจัยสำขำเทคโนโลยีชีวภำพเกษตร” 
เสนอโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น)  คัดเลือกให้เป็นฐานของเครือข่าย เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออก
ประกาศจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2542 มีหน้าที่ในการบริหารโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และการจัดองค์กรตามท่ีได้รับมอบหมายจาก สกอ.  

ปัจจุบันนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นเครือข่ายวิชาการ  แบ่งงานวิจัย
ออกเป็น 5  สาขาหลัก คือ การบูรณาการการวิจัยด้านเทคโนโลยี จีโนมิคส์ สรีรวิทยา ชีวเคมี และชีว
ฟิสิกส์ แก้ไขข้อจ ากัดกระบวนการผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาเทคนิคถนอมผลิตภัณฑ์ การ
ปรับปรุงพันธุ์และการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ด้วยการใช้ต าแหน่งโมเลกุล 
เครื่องหมาย การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืช โรคสัตว์  และความปลอดภัยของอาหารจากการปนเปื้อน
โดยจุลินทรีย์ การพัฒนาเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมที่ปลอดภัย ในการผลิตชีวมวล พืชพลังงาน 
จุลินทรีย์เพ่ืออุตสาหกรรม และวัคซีนดีเอ็นเอและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์  และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ อย่างยั่งยืน 

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จ านวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานมาจากคณะเกษตร ก าแพงแสน  

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
ภาระหน้าที่หลักของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คือ การสร้างประชาคมนักวิทยาศาสตร์สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ให้พอเพียงที่จะตอบสนองต่อปัญหาการผลิตภาคเกษตร และแข่งขันได้
ในเวทีโลก โดยหน้าที่ของศูนย์ฯ และสถาบันร่วมพันธกิจ ได้ก าหนดแนวทางที่จะพัฒนาก าลังคนสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวภาพมากที่สุดในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ในระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 
ปัจจุบัน มีพันธกิจหลัก 2 ด้าน คือ  

1. การพัฒนาการบัณฑิตศึกษาทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ โดยเปิดสอนระดับปริญญาโทและ
เอก  

2. การพัฒนางานวิจัย การร่วมวิจัย และให้บริการกับภาคผลิต 
  

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร 
   

 



       รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปกีารศึกษา 2555 

  

 

    

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                         บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน        หน้า    26 

 
   

     http://dna.kps.ku.ac.th 

ผลส าเร็จจากการเข้าร่วมถอดรหัสจีโนมข้าวของนักวิจัยไทยร่วมกับอีก 10 ประเทศใน The International 
Rice Geneome Sequencing Project (IRSGP) ได้ให้ก าเนิด "หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนส์ข้าว" ซึ่ง
เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ(BIOTEC) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 เพ่ือเป็นผู้น าด้านจีโนมเทคโนโลยี มา
ประยุกต์ใช้ในการค้นหายีนส์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วเพ่ือขยายขอบเขตงานวิจัยจน
เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และช่วยแก้ปัญหาข้าวในระดับประเทศได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้มีการ
จัดตั้ง "ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าว โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาพันธุ์ข้าวจากเทคโนโลยี "ต้นน้ า-สู่-ปลายน้ า" ท าให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีจากผลงานวิจัยท าให้มีการปลูก
กันอย่างกว้างขวางจนในที่สุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว" เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2551 เพ่ือเชื่อมโยงงานวิจัยพันธุ์ "ต้นน้ า" ไปสู่การแปรรูป "กลางน้ า" และสู่รากหญ้า "ปลายน้ า" ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระบบ นี้คือพ้ืนฐานความมุ่งมั่น
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับงานวิจัยข้าว ด าเนินการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 นั้น สังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหน้าที่ประสานการด าเนินงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เข้มแข็ง และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและด าเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมาย ปัจจุบันศูนย์
วิทยาศาสตร์ข้าวฯ ได้ย้ายมาก่อตั้ง                               ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน สังกัด
ส านักงานรองอธิการบดีก าแพงแสน   

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
ภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว คือ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการสืบหายีนส์ที่มีความส าคัญ

และการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ อันน าไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก และการสร้างพันธุ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและ
คุณภาพที่ค านึงการป้องกันการสูญเสียผลผลิตที่เกิดจากการท าลายของเชื้อโรคและแมลง และการเกิด
สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการเจริญเติบโต  มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ประสานการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้เข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าว 

2. แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวฯ 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบหมาย 
  

 ศูนย์วิทยำศำสตร์ข้ำวและหน่วยป ิบตัิกำรค้นหำและใช้ประโยชน์ยีนส์ข้ำว 
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สถานีวิจัยประมงก าแพงแสน เดิมชื่อว่า สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 
2534  สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2544 ได้ยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีวิจัยประมงก าแพงแสน"  สังกัดฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ประมาณ 100 ไร่ ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งเป็นพ้ืนที่สิ่งก่อสร้างอาคาร รวมถึง
โรงเรือนเพาะและอนุบาลสัตว์น้ า ประมาณ 40ไร่ เป็นพ้ืนที่บ่อดิน บ่อพักน้ า บ่อทิ้งน้ ารวมระบบคลองส่ง
น้ าและคลองทิ้งน้ าประมาณ 60 ไร่ มีบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการท้ังสิ้น 8 คน 

ในปั จจุ บั น  คณะประมง ได้ ขยาย โอกาสทางการศึ กษา ในระดับปริญญาตรี มายั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยใช้พ้ืนที่ของสถานีวิจัยประมงก าแพงแสนส าหรับ   
การเรียนการสอน โดยมรการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นปีแรก มีนิสิตจ านวน 36 คน 
ปีการศึกษา 2555 มีนิสิตจ านวน 117 คน และในปีการศึกษา 2556 มีนิสิตจ านวน 140 คน รวมมีนิสิต
ทั้งสิ้น 293 คน 

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
1. สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเศรษฐกิจ 
2. สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยทางด้านปฏิบัติการนิเวศวิทยาน้ าจืด  
3. ให้ความอนุเคราะห์นิสิตฝึกงานของคณะประมงคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

และจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย 
4. ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคคลทั่วไป 
5. ท าโครงการพัฒนาวิชาการ 

 สถำนีวิจัยประมง ก ำแพงแสน 
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11..77      แผนแผนป ิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนที่ยุทธศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  
       พ.ศ. 2552 – 2555    

 
  

    
 

 

ปรัชญำ 
มุ่งเน้นให้การศึกษาอุดมศึกษา  สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้บริการวิชาการ  สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับสากล 

 

พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม โลกทัศน์ที่เป็นสากล ภาวะผู้น า จิตสาธารณะ ทักษะด้านการวิจัยและวิชาชีพ เป็นที่ต้องการ 
              ของตลาดงาน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล เน้นด้านเกษตรและอุตสาหกรรม  ที่แก้ไขปัญหาของประเทศ และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก 
3. บริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร ทันต่อความต้องการ  เข้าถึงบริการได้ง่าย และขยายเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนกับภาคการผลิต 
4. อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
5. บริหารจัดการเชิงรุกท่ีเน้นบูรณาการการท างานของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์  และการแสวงหารายได้ 
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แผนที่ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน พ.ศ.2552 – 2555   
 วิสัยทัศน ์

ประสิทธิผล 

คุณภำพบริกำร 
 

ประสิทธิภำพ 

กำรพั นำองค์กร 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  เป็นมหำวิทยำลัยวิจัย ที่มีควำมเป็นเลิศทำงกำรเกษตรในระดับสำ 
กล  

13. กำรพั นำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้เต็มตำม
ศักยภำพ มีคุณธรรม รักองค์กร ท ำงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สำมัคคี มีควำมสุข เป็นมืออำชีพ และมีจิตสำธำรณะ 

8. ระบบกำรรับนิสิตที่
รวดเร็วโปร่งใสและจูง
ใจนักเรียนดีเข้ำเรียน 

14. กำรพั นำระบบสำรสนเทศและสร้ำง
เครือข่ำยฐำนข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย สะดวกใช้ 
ม่ันคง และเข้ำถ งง่ำย 

15. กำรส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่มี
ควำมเข้มแข็งด้ำนเกษตร 

2. วิจัยและพั นำนวัตกรรมที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของสังคมและได้มำตรฐำนระดับสำกล 

7. กำรพั นำบทบำทและ
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรเกษตร
ขอ ง วิ ท ย ำ เ ข ต ใ ห้ เ ป็ น ที่
ยอมรั บ ในร ะดั บภู มิภ ำค
อำเซียน  

5. งำนวิจัยที่ได้มำตรฐำนสำกล 
ขยำยผล สู่ภ ำคก ำ รผ ลิต  และ
อุตสำหกรรมเกษตร มุ่งเป็นผู้น ำ
ด้ำนกำรเกษตรในภูมิภำคอำเซียน 

4. กำรพั นำคุณภำพด้ำนกำรเรียน 
กำรสอนที่ มีควำมเป็นสำกล ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและสังคม 
มี ทั ก ษ ะ ด้ ำ น ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

6.  กำรบริกำรวิชำกำรที่
หลำกหลำยได้มำตรฐำนทันสมัย 
เป็นสำกล ตรงต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร  

3. บริกำรวิชำกำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์ให้ภำคกำรเกษตร ชุมชน 
สังคม ใช้ฐำนควำมรู้จำกงำนวิจัยและสำมำรถบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนได้ 

9. พั นำหลักสูตรและระบบ
กำรเรียนกำรสอนให้ เป็น
สำกล  ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ยน เป็ น
ส ำคัญ  

10. ระดมทรัพยำกรท้ังภำยในและ
เครือข่ำยภำยนอก เพ่ือสนับสนุน
ก ำ รศ กษำ  วิ จั ย  แล ะบริ ก ำ ร
วิชำกำร 

11 . พั นำระบบบริกำร
วิ ช ำ ก ำ ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 
ป ร ะ ห ยั ด  คุ้ ม ค่ ำ แ ล ะ เ พิ่ ม
ช่องทำงบริกำร  

12. บริหำรจัดกำรวิทยำเขต ตำมหลัก ธรร
มำภิ บำล  สร้ ำ งวั นธรรมองค์ ก รและ
สภำพแวดล้อมท่ีจูงใจต่อกำรท ำงำน กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 

1. บัณ ิตมีควำมพร้อมเข้ำสู่วิชำชีพ มีควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำร มีคุณธรรม ควำมรับผิดชอบ
และมีจิตสำธำรณะ 



       รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปกีารศึกษา 2555 

  

 

    

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                         บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน        หน้า    30 

แผนป ิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

ตำรำงที่ 1  เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2552 – 2555 
ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย 
2552 2553 2554 2555 

เป้ำประสงค์ 1 :  บัณ ิตมีควำม พร้อมเข้ำสูว่ิชำชีพ มีควำมเข้มแข็งทำงวชิำกำร มีคณุธรรม ควำมรบัผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ 

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิชา/ ศูนย์ 789 717 764 800 

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ  14 119 180 250 

1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  89 149 199 269 

1.4 จ านวนนิสิตทั้งหมดของวิทยาเขต  6,316 5,940 6,028 6,128 

1.5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตร ีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี  82.36 80 80 80 

1.6 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รบัการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวชิาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม  1 1 1 1 

1.7 จ านวนวิทยานพินธ์และงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาตภิายในรอบปีการศึกษา  28 30 30 30 

1.8 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตพีิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานพินธ์ปริญญาโททั้งหมด  100 100 100 100 

1.9 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตพีิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานพินธ์ปริญญาเอกทั้งหมด  100 100 100 100 
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ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำย 

2552 2553 2554 2555 

เป้ำประสงค์  2 :  วิจัยและพั นำนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสงัคมและได้มำตรฐำนระดับสำกล 

2.1 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัย 

คณะวิชา สถาบัน
ศูนย์ 80.58 85 85 85 

2.2 ร้อยละของบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัย 

48.52 50 50 50 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบปี นั้น 21 25 25 25 

เป้ำประสงค์ 3 :  บริกำรวชิำกำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์ใหภ้ำคกำรเกษตร ชุมชน สังคม ใช้ฐำนควำมรู้จำกงำนวิจัยและสำมำรถบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนได้ 

3.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า  

คณะวิชา สถาบัน 
ส านัก ศูนย ์ 137.41 100 100 100 

3.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใชฐ้านข้อมูลจากงานวิจยั   49 40 32 45 

3.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการในภาคการเกษตรต่องานบริการวิชาการทั้งหมด   - 75 80 80 

3.4 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย (ระดับ) 5 5 5 5 

เป้ำประสงค์ 4 : กำรพั นำคุณภำพดำ้นกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมเป็นสำกล ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดงำนและสังคม มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและเทคโนโลยี 
4.1 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  1) ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในกรอบระยะเวลา คณะวิชา - 80 80 80 

2) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าตรงตามสาขาที่ส าเร็จการศึกษา  88 90 90 90 
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ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำย 

2552 2553 2554 2555 

เป้ำประสงค์ 4 : กำรพั นำคุณภำพดำ้นกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมเป็นสำกล ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดงำนและสังคม มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและเทคโนโลยี                       

4.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 1) จ านวนรางวัลที่ได้รับด้านวิชาการระดับมหาวิทยาลยั/ประเทศ/
นานาชาต ิ

คณะวิชา - 6 6 6 

4.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 1) ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของวิทยา
เขต  

คณะวิชา ส านกั - 80 80 80 

4.4 โครงการสร้างความเข้มแข็งทักษะดา้น IT 
1) ร้อยละของบัณฑิตที่ใช้ IT ในการปฏบิัติงาน/ชีวิตประจ าวัน คณะวิชา ส านกั - 80 80 80 

4.5 โครงการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม /ความเป็นผู้น า 1) จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัล/ การเชิดชู ด้านคุณธรรม จริยธรรม /ความ
เป็นผู้น า 

คณะวิชา ส านกั - 6 6 6 

เป้ำประสงค์ :  5  งำนวิจัยที่ได้มำตรฐำนสำกล ขยำยผลสู่ภำคกำรผลติ และอุตสำหกรรมเกษตร มุ่งเป็นผู้น ำดำ้นกำรเกษตรในภมูิภำคอำเซียน 
5.1 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย             
       5.1.1 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ  
  

1)  ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนกัวิจยั
ประจ า 

วิทยาเขต  
คณะวิชา สถาบัน 

ส านัก ศูนย ์  
  

80.58 85 85 85 

2)  ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรอืระดับนานาชาต ิต่ออาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยประจ า 

48.52 50 50 50 

3)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - 3.5 3.5 3.5 
      5.1.2 โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน   

1)  จ านวนประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เข้าร่วมประชุม วิทยาเขต  
คณะวิชา สถาบัน 

ส านัก ศูนย ์

- 3 3 3 

2)  จ านวนโครงการ - 1 1 1 

3)  ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม - 80 80 80 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำย 

2552 2553 2554 2555 

เป้ำประสงค์ :  5  งำนวิจัยที่ได้มำตรฐำนสำกล ขยำยผลสู่ภำคกำรผลติ และอุตสำหกรรมเกษตร มุ่งเป็นผู้น ำดำ้นกำรเกษตรในภมูิภำคอำเซียน  (ต่อ) 

      5.1.3 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ภาคการ
ผลิตและอุตสาหกรรม 1)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

วิทยาเขต  
คณะวิชา สถาบัน 

ส านัก ศูนย ์

- 3.5 3.5 3.5 

2)  จ านวนโครงการถ่ายทอดความรู้จากการวิจยั - 25 25 25 

5.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน ภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม  

1)  จ านวนผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร 

คณะวิชา, สถาบัน 
21 2 2 2 

2)  จ านวนผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากผู้ใช้ที่
เป็นองค์กร/บุคคล 

50 50 50 50 

เป้ำประสงค์ : 6  กำรบริกำรวิชำกำรทีห่ลำกหลำย ไดม้ำตรฐำน ทันสมยั เปน็สำกล ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

6.1 โครงการบริการวิชาการระดับชาต ิ 1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิทยาเขต  
คณะวิชา สถาบัน 

ส านัก ศูนย ์  

       -    3.5 3.5 3.5 

  2) จ านวนโครงการ/หลักสูตร 141 180 190 200 

  3) จ านวนผู้รับบรกิาร 10,155 11,800 12,400 13,000 

  4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ        -    3.5 3.5 3.5 

เป้ำประสงค์ : 7  กำรพั นำบทบำทและภำพลักษณด์้ำนกำรเกษตรของวิทยำเขตให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมภิำคอำเซียน 

7.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านการเกษตรระดับ
นานาชาต ิ

1) จ านวนโครงการที่ท าความรว่มมือทางด้านการเกษตร คณะวิชา สถาบัน 
ส านัก ศูนย ์ 2 2 2 2 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำย 

2552 2553 2554 2555 

เป้ำประสงค์ : 7  กำรพั นำบทบำทและภำพลักษณด์้ำนกำรเกษตรของวิทยำเขตให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมภิำคอำเซียน (ต่อ) 

7.2 โครงการจัดประชุมวิชาการด้านการเกษตรระดับนานาชาติ 1) จ านวนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน คณะวิชา สถาบัน 
ส านัก ศูนย ์

1 1 3 2 

2) จ านวนองค์กรที่มีบทบาทเกีย่วขอ้ง / ร่วมงานกับวิทยาเขต 1 1 1 1 

  3) จ านวนบุคลากรที่ได้รับเชิญไปร่วมงานกับองค์กรต่างประเทศ 11 11 11 11 

 
 

4) จ านวนประเทศเข้าร่วมการประชุม 6 6 6 6 

เป้ำประสงค์ :  8  ระบบกำรรบันิสิตทีร่วดเร็ว โปร่งใส และจูงใจนักเรียนดีเขำ้เรียน 

8.1 โครงการพัฒนาระบบการรับเข้า 1) สัดส่วนจ านวนผู้สมัคร : จ านวนรับ คณะวิชา 
ส านักงาน 
วิทยเขต 

 

2:1 3:1 3:1 3:1 

 2) ระดับความพึงพอใจต่อระบบการรับเข้า 3.5 3.5 3.5 3.5 

8.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่ง และ หรือ ดีเข้าศึกษาต่อ 1) จ านวนโครงการที่สนับสนุนการรับเขา้ - 5 5 5 

เป้ำประสงค์ :  9  พั นำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนให้เป็นสำกลที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

9.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 1) ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

คณะวิชา  
100 100 100 100 

9.2 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1) ร้อยละของรายวิชาที่สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คณะวิชา  
70 80 90 100 

9.3 โครงการพัฒนาสื่อการสอนแบบ E-Learning 1) ร้อยละของรายวิชาเฉพาะบังคับของหลักสูตรที่มีสื่อการสอนแบบ E-
Learning  

คณะวิชา  
11 12 13 14 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำย 

2552 2553 2554 2555 

เป้ำประสงค์ :  9  พั นำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนให้เป็นสำกลที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  (ต่อ) 

9.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ / วิชาชีพ 1) จ านวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ / วิชาชพี คณะวิชา  - 30 30 30 

2) ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพิ่มทักษะวิชาการ/วิชาชพี   80 80 80 80 

9.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1) จ านวนหลักสูตรที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะวิชา  5 5 5 5 

9.6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1) จ านวนโครงการ/หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
วิชาการและ 

วิเทศน์สัมพันธ ์

3 3 3 3 

2) ร้อยละของนิสิตทั้งวิทยาเขตที่เข้าฝึกทักษะพิเศษทางภาษาอังกฤษ  20 20 20 20 

3) ร้อยละของหลกัสูตรที่มีรายวิชาบังคับเฉพาะที่สอดแทรกทักษะ
ภาษาอังกฤษ   อยา่งน้อย 3 รายวิชา 

70 70 70 70 

9.7 โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT 1) ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนและฝึกทักษะด้าน IT  

คณะวิชา  ศูนย ์
คณะวิชา  ศูนย ์

100 100 100 100 

2) จ านวนหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มทักษะด้าน IT ของนิสิต  14 14 14 14 

3) ร้อยละของผู้เข้ารว่มอบรมส าเร็จตามหลักสูตร  80 80 80 80 

9.8 โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นการวิจยั 
  

1) ร้อยละของวิทยานพินธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ของสาขา 

100 100 100 100 

2) ร้อยละของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ+นานาชาติ 42 50 60 72 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำย 

2552 2553 2554 2555 

เป้ำประสงค์ : 10  ระดมทรัพยำกรทัง้ภำยในและเครือข่ำยภำยนอกเพื่อสนับสนุนกำรศ กษำ วิจัย และบริกำรวิชำกำร  (ต่อ) 

10.1 โครงการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
วิจัย และบรกิารวิชาการ 

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต่อป ี
วิทยาเขต  

คณะวิชา สถาบัน 
ส านัก ศูนย ์

- 3 3 3 
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาต่อปี - 3 3 3 
3)  ร้อยละเงินทุนที่เพิ่มขึ้นต่อปี - - 10 10 
4)  จ านวนแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน - - 3 3 

10.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือดา้นการศึกษา  วิจัยและบริการ
วิชาการ 

1) จ านวนเครือข่ายที่มีความร่วมมือด้านการศึกษา วิจยั    
    และบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก 

คณะวิชา สถาบัน 
ส านัก ศูนย ์

30 35 40 45 

 2) จ านวนบุคลากร (รวมนิสิต) ที่มีการแลกเปลี่ยน  10 15 20 25 
10.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
วิจัย และบรกิารวิชาการ 

1) จ านวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือ  - 1 1 1 
2) ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารใช้ทรัพยากรร่วมกัน  - 40 40 40 
3) ร้อยละของค่าใช้จา่ยที่ลดลง  - 10 10 10 

เป้ำประสงค์ : 11  พั นำระบบบริกำรวิชำกำรที่มีประสิทธภิำพ ประหยดั คุ้มค่ำและเพิ่มช่องทำงบริกำร 

11.1  โครงการบริการวิชาการแบบครบวงจร 1) ร้อยละของค่าใช้จา่ยการบริการวิชาการที่ลดลง 
คณะวิชา สถาบัน 

ส านัก ศูนย ์

5 5 5 5 
 2) ร้อยละของระยะเวลาการให้บรกิารลดลง - 3 3 3 
 3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.5 3.5 3.5 3.5 

เป้ำประสงค์ : 12  บริหำรจัดกำรวิทยำเขตตำมหลักธรรมำภิบำล สร้ำงวั นธรรมองค์กรและสภำพแวดล้อม ที่จูงใจต่อกำรท ำงำน กำรเรยีนกำรสอน และกำรวิจัย 

12.1  โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรหรือระเบียบ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1) จ านวนหน่วยงาน ที่มีการปรับโครงสร้าง  
คณะวิชา สถาบัน 

ส านัก ศูนย ์

1 1 1 1 
2) จ านวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มกีารพัฒนาปรับปรุง ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- 1 1 1 

12.2  โครงการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
สภาพแวดล้อม ที่จูงใจต่อการท างาน 

1) จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ  - 1 1 1 
2) จ านวนโครงการสนับสนุนการสร้างวฒันธรรมองค์กร   - - 1 1 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำย 

2552 2553 2554 2555 

เป้ำประสงค์ : 13 กำรพั นำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรใหเ้ต็มตำมศักยภำพ มีคุณธรรม รักองค์กร ท ำงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำมัคคี มีควำมสุข เป็นมืออำชีพและมีจติสำธำรณะ 

13.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
1) ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนา 

วิทยาเขต  
คณะวิชา สถาบัน 

ส านัก ศูนย ์  

      -    80 80 80 

  2) งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 25,000 25,000 25,000 25,000 

13.2 โครงการสนับสนุนคุณวุฒิและความก้าวหน้าทาง
วิชาการของบุคลากร 1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

วิทยาเขต  
คณะวิชา สถาบัน 

ส านัก ศูนย ์  

48.17 48.5 48.83 49.37 

2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 19 20.11 20.96 21.79 

3) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มตี าแหน่งทางวิชาการ (สาย 
ข/ค) 

       -           -    53.5/28.1 55/29.5 

13.3  โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรมขององค์กร วิทยาเขต  
คณะวิชา สถาบัน 

ส านัก ศูนย ์  
   

80 80 80 80 

2) จ านวนโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 

- 6 6 6 

13.4  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากร - 3.5 3.5 3.5 

2) จ านวนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  - 4 4 4 

เป้ำประสงค ์14 : กำรพั นำระบบสำรสนเทศและสร้ำงเครือข่ำยฐำนข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย สะดวกใช้ มั่นคง และเขำ้ถ งง่ำย 

14.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 1) จ านวนฐานข้อมูล 

วิทยาเขต ส านักงาน 
วิทยาเขต - 1 1 1 

2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล - 3.5 3.5 3.5 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำย 

2552 2553 2554 2555 

เป้ำประสงค์  15 : กำรส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ทีม่ีควำมเข้มแขง็ด้ำนเกษตร 

15.1  โครงการจัดการความรู้ด้านการเกษตร 
1) จ านวนกิจกรรม  

คณะวิชา สถาบัน 
ส านัก ศูนย ์  

- 18 20 25 

2) จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ - 850 850 900 

15.2  โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร 
1) จ านวนกิจกรรม  

คณะวิชา สถาบัน 
ส านัก ศูนย ์  - 3 3 3 

2) จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ - 600 650 700 

 

 
 

 
 
 
  

คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนป บิัติรำชกำร 4 ป ี(พ.ศ.2552 – 2555) และแผนที่ยุทธศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนป ิบตัิรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555) และแผนที่ยุทธศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

ระหว่ำง วันที ่20 สิงหำคม 2553 วันที่ 28 กันยำยน 2553 และวันที่ 1-2 ตลุำคม 2553 
มก.กพส.337/2553 ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 อำคำรส ำนักหอสมดุ ก ำแพงแสน และโรงแรมธำรำมันตรำ จ.เพชรบุรี 

 * ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำเขตก ำแพงแสน ครั้งที ่1/2554  เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2554  
ข้อมูลจากงานแผนงาน กองธุรการ (ก าแพงแสน) 
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11..88  แผนแผนกำรด ำเนินกำกำรด ำเนินกำรประรประกันกันคุณภำพ คุณภำพ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  
 
 

 

 

พ.ย.-พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 8 8 10 9 11 13

2

3

4

5

6

7

คณะเกษตร ก าแพงแสน 17-18

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 11-12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 17-19

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 26-28

คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24-25

สถาบันวิจยัและพฒันา ก าแพงแสน 3-5

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 1-2

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 8-10

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 20-21

ส านักหอสมดุ ก าแพงแสน 20-21

9

10 13-16

11 30

ล าดับ

ท่ี

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเส่ียง

วางแผนและปรับปรุงแผนด าเนินการ (P)

เก็บข้อมลู 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ (D)

ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายใน ในรอบ 9 เดือน
หน่วยงานย่อยจดัท า SAR เตรียมการประเมนิฯ และมกีารแต่งต้ังกรรมการประเมนิ

หน่วยงานย่อย

ประเมนิหน่วยงานย่อย (C)

คณะวิชา สถาบัน ส านัก น าผล (6) มาจดัท า SAR และเตรียมการประเมนิฯ และ

แต่งต้ังกรรมการประเมนิฯ

ประเมนิฯ คณะวิชา สถาบัน และส านัก (C)

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิฯ วิทยาเขตก าแพงแสน

ประเมนิฯ วิทยาเขตก าแพงแสน
หน่วยงานทุกระดับจดัท าแผนพฒันาและปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมนิฯ (สปค.01) (A)

8
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11..99  ข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติ 
 
 

 
1.9.1 ที่ตั้ง พื้นที่ จ ำนวนอำคำรและพื้นที่ใช้สอย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

จ ำแนกตำมหน่วยงำน และกำรใช้ประโยชน์  
ล ำ
ดับ
ที ่

หน่วยงำน พื้นที่รวมทั้งสิ้น
(ไร่/งำน/ตำรำง

วำ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พ้ืนที่ครอบครอง แผนกำรใช้
ประโยชน์ 

 
อำคำร

ส ำนักงำน 
กำรเรียน
กำรสอน 

ทดลอง 
วิจัย 

ประโย
ชน์อืน่ 

ยังไม่ใช้
ประโยชน์ 

1 พื้นที่ส่วนกลาง 1,627.17  ไร ่ 20.46       

2 ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

1,404.22  ไร ่ 17.66       

3 บ่อน้ า 415.60  ไร่ 5.22       

4 Agricultural 
Science Park 

272  ไร ่ 3.42       

5 คณะเกษตร  
ก าแพงแสน 

1,114.37  ไร ่ 14.01 26 ไร ่ 485 ไร ่ 314 ไร ่ 0 289.37 
ไร ่

ไม่ระบุการ
ใช้ประโยชน ์

6 คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

12.43  ไร ่ 0.15 1.262 ไร ่
 

0.181  
ไร ่

10.557 
ไร ่

(สร้าง
อาคารใหม่) 

7 คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

87.73  ไร ่ 1.10 5 ไร่ 1 
งาน 

4 ไร่ 50 
ตารางวา 

52 ไร่ 1 
งาน 

26 ไร่ 
1 งาน 

- - 

8 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์

185.60  ไร่ 2.33 1.21 
ไร ่

2.39 ไร ่
รร.สาธิต
ฯ 140 ไร ่

ฟาร์ม
คณะ  32 

ไร ่

10.12 
ไร ่

- - 

9 คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

66.72  ไร ่ 0.83 15.292 ไร ่
 

2.394  
ไร ่

34.314  
ไร ่

มีแผน
ด าเนินการ

เอง 
10 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

ก าแพงแสน 
209.92  ไร่ 2.64 0.36  

ไร ่
10.65  

ไร ่
152.79 

ไร ่
2.80  
ไร ่

43.32  
ไร ่

มีแผน
ด าเนินการ

เอง 
11 ศูนย์เทคโนโลย ี 

DNA  และจโีนมิคส ์
14.64  ไร ่ 0.18 5  ไร ่ 5  ไร ่ 5  ไร ่ - - - 

12 ศุนย์วิจัยควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีวินทรยี์
แห่งชาติ ภาคกลาง 

52.90  ไร ่ 0.66 3.250 
ไร ่

4.240  
ไร ่

35.120  
ไร ่

9.610  
ไร ่

- - 

13 สถานีวิจัยประมง  
ก าแพงแสน 

110.47  ไร่ 1.38 9  ไร ่ 83  ไร ่ 8  ไร ่ - - - 

14 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ก าแพงแสน 

639.50  ไร่ 8.04 22.25  
ไร ่

- 615.75  
ไร ่

- - - 

15 สถาบันสุวรรณวาจก
กสิกิจ 

1,645.56 ไร ่ 20.69 278  
ไร ่

159 ไร ่ 258  ไร ่ 689  
ไร ่

263  ไร ่ มีแผน
ด าเนินการ

เอง 
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ล ำ
ดับ
ที ่

หน่วยงำน พื้นที่รวมทั้งสิ้น
(ไร่/งำน/ตำรำง

วำ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พ้ืนที่ครอบครอง แผนกำรใช้
ประโยชน์ 

 
อำคำร

ส ำนักงำน 
กำรเรียน
กำรสอน 

ทดลอง 
วิจัย 

ประโย
ชน์อืน่ 

ยังไม่ใช้
ประโยชน์ 

16 ส านักส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม  
ก าแพงแสน 

59.28  ไร ่ 0.74 50  ไร ่ - - 9.28  
ไร ่

- - 

17 ส านักหอสมุด   
ก าแพงแสน 

33.94  ไร ่ 0.42 5.97  
ไร ่

3 ไร ่ 0.075  
ไร ่

11  ไร ่ 8.037 
ไร ่

ก่อสร้าง
อาคารใหม่/

ขยาย 
พื้นที่ลาน
จอดรถ
บุคลากร 

 รวมทั้งสิ้น 7,952.05  ไร ่ 99.93       

 
 หมำยเหต ุข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุอยู่ในครอบครองของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พ.ศ.2556 
             ตามหนังสือ ที่ ศธ 0513.20102(7)/1473 วันที่ 30 มิ.ย.54 เร่ืองขอส ารวจการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุอยู่ในครอบครองหน่วยงาน 

ข้อมูลจากงานแผนงาน กองธุรการ (ก าแพงแสน) วันที ่31 พฤษภาคม 2556 
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1.10 1.10 ข้อมูลข้อมูลหลักสูตรหลักสูตร  
 
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ประจ ำปีกำรศ กษำ 2555  

ล ำดับ หลักสูตร 

หลักสูตรทีต่้อง
ประเมินตัวบ่งชี ้
มคอ. (ไม่รวม
หลักสูตรยมื) 

ประเภทหลักสูตร 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

หลักสูตรเก่ำ หลักสูตร
ปรับปรุง 

หลักสูตร
เปิดใหม ่

หลักสูตร
ยืม 

แผนกำรศ กษำ  
(เฉพำะ ป.โท) 

หลักสูตร
สำขำ

วิชำชีพ 
ภำษำไทย นำนำชำต ิ

สกอ. มคอ. ก ข ก,ข 

รวมท้ังหมด                      77           หลักสูตร 48 2 20 23 5 27 30 - 3 9 72 5 73 13 

ปริญญำตรี                       27           หลักสูตร 13 2 4 6 3 12 - - - 9 27 - 25 9 
ปริญญำโท                       33           หลักสูตร 24 - 12 10 2 9 30 - 3 - 31 2 31 3 
ปริญญำเอก                     17           หลักสูตร 11 - 4 7 - 6 - - - - 14 3 17 1 
ปริญญำตรี       27        หลักสตูร 13 2 4 6 3 12 - - - 9 27 - 25 9 

คณะเกษตร ก ำแพงแสน 4 - 3 1 - - - - - - 4 - 4 - 

1 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)                         

2 วท.บ. (สัตวศาสตร์)                         

3 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)                         

4 
วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์
เกษตร) 

                        

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 5 - - 3 2 2 - - - 6 7 - 7 4 

5 วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)                      

6 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)                        

7 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)           
  

     

8 วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)           
          

9 วศ.บ. (วิชาวิศวกรรมเครื่องกล)           
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ล ำดับ หลักสูตร 

หลักสูตรทีต่้อง
ประเมินตัวบ่งชี ้
มคอ. (ไม่รวม
หลักสูตรยมื) 

ประเภทหลักสูตร 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

หลักสูตรเก่ำ หลักสูตร
ปรับปรุง 

หลักสูตร
เปิดใหม ่

หลักสูตร
ยืม 

แผนกำรศ กษำ  
(เฉพำะ ป.โท) 

หลักสูตร
สำขำ

วิชำชีพ 
ภำษำไทย นำนำชำต ิ

สกอ. มคอ. ก ข ก,ข 

10 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์) 

                      

11 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจสิติกส์)                        

คณะวิทยำศำสตร์กำรกี ำ 1 - - 1 - - - - - - 1 - 1 - 

12 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย) 

                        

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 1 2 - - 1 8 - - - - 11 - 9 5 

13 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)           
   

    

14 วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)            
          

15 วท.บ. (เคมี)           
   

      

16 วท.บ. (ฟิสิกส์)           
   

      

17 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)           
   

    

18 วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)            
    

     

19 วท.บ. (จุลชีววิทยา)           
   

      

20  บธ.บ. (การจัดการ)           
   

    

21 บธ.บ. (การตลาด)           
   

      

22 วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์)           
          

23 บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)         



   

   




คณะศ กษำศำสตร์และพั นศำสตร์ 2 - 1 1 - 2 - - - 3 4 - 4 - 

24 ศษ.บ. (การจัดการเรยีนรู้)                        
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ล ำดับ หลักสูตร 

หลักสูตรทีต่้อง
ประเมินตัวบ่งชี ้
มคอ. (ไม่รวม
หลักสูตรยมื) 

ประเภทหลักสูตร 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

หลักสูตรเก่ำ หลักสูตร
ปรับปรุง 

หลักสูตร
เปิดใหม ่

หลักสูตร
ยืม 

แผนกำรศ กษำ  
(เฉพำะ ป.โท) 

หลักสูตร
สำขำ

วิชำชีพ 
ภำษำไทย นำนำชำต ิ

สกอ. มคอ. ก ข ก,ข 

25 วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) 


                     

26 ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)           
  

       

27 ศษ.บ. (พลศึกษา)           
  

       

ปริญญำโท      33        หลักสตูร 24 - 12 10 2 9 30 0 3 - 31 2 31 3 

คณะเกษตร ก ำแพงแสน 11 - 8 3 - 5 14 - 2 - 15 1 16 - 

1 วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์พืช)                       

2 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตร) 

                      

3 วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร)                       

4 
วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) 
นานาชาติ 

                      

5 วท.ม. (กีฏวิทยา)            
  

      

6 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน) 

                      

7 วท.ม. (ปฐพีวิทยา)            
  

      

8 วท.ม. (พืชไร่)            
  

      

9 วท.ม. (พืชสวน)           
 




      

10 วท.ม. (วิทยาการพืชสวน)                       

11 วท.ม. (อารักขาพืช)                       

12 วท.ม. (สุขภาพพืช)                       
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ล ำดับ หลักสูตร 

หลักสูตรทีต่้อง
ประเมินตัวบ่งชี ้
มคอ. (ไม่รวม
หลักสูตรยมื) 

ประเภทหลักสูตร 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

หลักสูตรเก่ำ หลักสูตร
ปรับปรุง 

หลักสูตร
เปิดใหม ่

หลักสูตร
ยืม 

แผนกำรศ กษำ  
(เฉพำะ ป.โท) 

หลักสูตร
สำขำ

วิชำชีพ 
ภำษำไทย นำนำชำต ิ

สกอ. มคอ. ก ข ก,ข 

13 วท.ม. (โรคพืช)            
  

      

14 วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์)                       

15 วท.ม. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)                       

16 วท.ม. (ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผล
จากสัตว์) 

                      

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 4 - 1 3 - 1 5 - - - 5 - 5 - 

17 วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)                       

18 วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)                       

19 วศ.ม. (วิศวกรรมวิศวกรรมโยธา)       


   
  

      

20 วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร)                       

21 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและพลงังาน)       
 

              

คณะวิทยำศำสตร์กำรกี ำ 2 - 1 - 1 - 2 - - - 2 - 2 1 

22 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)                     

23 วท.ม. (การจัดการกีฬา)                    


คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 5 - 1 3 1 3 7 - 1 - 7 1 7 1 

24 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม) 

                      

25 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวผลติภณัฑ์)                       

26 วท.ม. (จุลชีววิทยา)            
  

      

27 ศศม. (รัฐศาสตร์)           
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ล ำดับ หลักสูตร 

หลักสูตรทีต่้อง
ประเมินตัวบ่งชี ้
มคอ. (ไม่รวม
หลักสูตรยมื) 

ประเภทหลักสูตร 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

หลักสูตรเก่ำ หลักสูตร
ปรับปรุง 

หลักสูตร
เปิดใหม ่

หลักสูตร
ยืม 

แผนกำรศ กษำ  
(เฉพำะ ป.โท) 

หลักสูตร
สำขำ

วิชำชีพ 
ภำษำไทย นำนำชำต ิ

สกอ. มคอ. ก ข ก,ข 

28 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)                       

29 วท.ม. (วิทยาการพืช)                       

30 วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)                    


31 วท.ม. (เคมี)            
  

      

คณะศ กษำศำสตร์และพั นศำสตร์ 2 - 1 1 - - 2 - - - 2 - 1 1 

32 
ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน) 

                     

33 ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)    


             


ปริญญำเอก            17      หลักสูตร 11 - 4 7 - 6 - - - - 14 3 17 1 

คณะเกษตร ก ำแพงแสน 4 - 2 2 - 6 - - - - 8 2 10 - 

1 ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช)                         

2 ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร)                         

3 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) 
นานาชาติ 

                        

4 วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)       


  
   

      

5 ปร.ด. (กีฏวิทยา)           
   

      

6 ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)           
   

      

7 ปร.ด. (พืชไร่)           
   

      

8 ปร.ด. (พืชสวน)           
   

      

9 ปร.ด. (โรคพืช)           
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ล ำดับ หลักสูตร 

หลักสูตรทีต่้อง
ประเมินตัวบ่งชี ้
มคอ. (ไม่รวม
หลักสูตรยมื) 

ประเภทหลักสูตร 

ภำค
ปกต ิ

ภำค
พิเศษ 

หลักสูตรเก่ำ หลักสูตร
ปรับปรุง 

หลักสูตร
เปิดใหม ่

หลักสูตร
ยืม 

แผนกำรศ กษำ  
(เฉพำะ ป.โท) 

หลักสูตร
สำขำ

วิชำชีพ 
ภำษำไทย นำนำชำต ิ

สกอ. มคอ. ก ข ก,ข 

10 ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)                         

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 3 - - 3 - - - - - - 3 - 3 - 

11 วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)                         

12 วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน)                         

13 วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร)                         

คณะวิทยำศำสตร์กำรกี ำ 1 - 1 - - - - - - - 1 - 1 1 

14 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)                       

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 2 - 1 1 - - - - - - 1 1 2 - 

15 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลติภณัฑ์)                         

16 ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)                         

คณะศ กษำศำสตร์และพั นศำสตร์ 1 - - 1 - - - - - - 1 - 1 - 

17 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน) 

                        

หมำยเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิชา 
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ตำรำงท่ี  2  จ ำนวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด ปีกำรศ กษำ 2555   จ ำแนกตำม ระดับกำรศ กษำ 
 

 
ปริญญำตรี 

ปริญญำโท 
ปริญญำเอก รวมท้ังสิ้น 

คณะ/สำขำวิชำ แผน ก แผน ข รวม 
 ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

วิทยำเขตก ำแพงแสน 6,506 2,711 9,217 614 121 735 - 111 111 614 232 846 287 62 349 7,407 3,005 10,412 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 1,863 - 1,863 320 - 320 - - - 320 - 320 92 - 92 2,275 - 2,275 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 1,385 738 2,123 73 - 73 - - - 73 - 73 34 - 34 1,492 738 2,230 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 261 - 261 28 46 74 - - - 28 46 74 12 62 74 301 108 409 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 1,464 1,973 3,437 98 30 128 - 85 85 98 115 213 32 - 32 1,594 2,088 3,682 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1,076 - 1,076 9 45 54 - 26 26 9 71 80 40 - 40 1,125 71 1,196 

รวม 5 คณะ 6,049 2,711 8,760 528 121 649 0 111 111 528 232 760 210 62 272 6,787 3,005 9,792 

คณะประมง* 163 - 163 - - - - - - - - - - - - 163 - 163 

คณะสัตวแพทยศาสตร*์ 294 - 294 36 - 36 - - - 36 - 36 - - - 330 - 330 

โครงการสหวิทยาการ ก าแพงแสน* - - - 50 - 50 - - - 50 - 50 77 - 77 127 - 127 

รวม 3 หน่วยงาน 457 0 457 86 0 86 0 86 0 0 0 86 77 0 77 620 0 620 

 
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากส านักทะเบียนและประมวลผล                                                                                                                                      ข้อมูล ณ ธันวาคม 2555 
                 2. * เป็นหน่วยงานท่ีใช้ข้อมูลจากบางเขน 
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ตำรำงท่ี 3   จ ำนวนนิสิตทั้งหมดระดับปริญญำตรี ปีกำรศ กษำ 2555  จ ำแนกตำมคณะ ประเภทหลักสูตร 
                ประเภทโครงกำร และ ชั้นปี 

คณะ/สำขำวิชำ 
 

นิสิตชัน้ป ี รวม 
ทั้งสิ้น ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 

วิทยำเขตก ำแพงแสน ทั้งหมด 2,777 2,132 1,744 2,213 245 106 9,217 
หลักสูตรภำษำไทย 2,777 2,132 1,744 2,213 245 106 9,217 

ภำคปกติ 1,737 1,489 1,293 1,636 245 106 6,506 
ภำคพิเศษ 1,040 643 451 577 - - 2,711 

คณะเกษตร ก ำแพงแสน 486 430 396 551 - - 1,863 
หลักสูตรภำษำไทย 486 430 396 551 - - 1,863 

ภำคปกติ 486 430 396 551 - - 1,863 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกี ำ 93 62 53 53 - - 261 

หลักสูตรภำษำไทย 93 62 53 53 - - 261 
ภำคปกติ 93 62 53 53 - - 261 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 584 459 460 620 - - 2,123 

หลักสูตรภำษำไทย 584 459 460 620 - - 2,123 
ภำคปกติ 377 326 310 372 - - 1,385 
ภำคพิเศษ 207 133 150 248 - - 738 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 1,260 914 610 653 - - 3,437 
หลักสูตรภำษำไทย 1,260 914 610 653 - - 3,437 

ภำคปกติ 427 404 309 324 - - 1,464 
ภำคพิเศษ 833 510 301 329 - - 1,973 

คณะศ กษำศำสตร์และพั นศำสตร์ 230 228 225 233 160 - 1,076 

หลักสูตรภำษำไทย 230 228 225 233 160 - 1,076 
ภำคปกติ 230 228 225 233 160 - 1,076 
ภำพรวม 2,653 2,093 1,744 2,110 - - 8,760 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ - - - 103 85 106 294 
หลักสูตรภำษำไทย - - - 103 85 106 294 

ภำคปกติ - - - 103 85 106 294 
คณะประมง ก ำแพงแสน 124 39 - - - - 163 

หลักสูตรภำษำไทย 124 39 - - - - 163 
ภำคปกติ 124 39 - - - - 163 
ภำพรวม 124 39 - 103 85 106 457 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักทะเบยีนและประมวลผล
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ตำรำงท่ี 4  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศ กษำ ปีกำรศ กษำ 2555 (รุ่นปี 2554) 

คณะ/สำขำวิชำ 
ปริญญำตรี ประกำศนียบัตรบัณ ิต ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมท้ังสิ้น 

ปกติ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 
วิทยำเขตก ำแพงแสน 1,396 316 1,712 - - - 79 59 138 20 - 20 1,495 375 1,870 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 459 - 459 - - - 56 - 56 6 - 6 521 - 521 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 308 126 434 - - - 6 - 6 3 - 3 317 126 443 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 60 - 60 - - - 1 4 5 3 - 3 64 4 68 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 315 190 505 - - - 7 50 57 - - - 322 240 562 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 154 - 154 - - - 1 5 6 3 - 3 158 5 163 

ภำพรวม 1296 316 1612 0 0 0 71 59 130 15 0 15 1382 375 1757 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 100 - 100 - - - 2 - 2 - - - 102 - 102 
โครงการสหวิทยาการ ก าแพงแสน - - - - - - 6 - 6 5 - 5 11 - 11 

ภำพรวม 100 0 100 0 0 0 8 0 8 5 0 5 113 0 113 

ตำรำงท่ี 5 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) ประจ ำปีกำรศ กษำ 2555  (ไม่ได้ปรับค่ำ)                             หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกส ำนกัทะเบยีนและประมวลผล 

หน่วยงำน 
จ ำนวนนักศ กษำเต็มเวลำ FTES ระดับ FTES ระดับ FTES ระดับบัณ ิตศ กษำ (ไม่ได้ปรับค่ำเป็นระดับปริญญำตรี) 

เทียบเท่ำ(FTES) รวมทุกหลักสูตร อนุปริญญำ ปริญญำตรี ป.บัณ ิต ปริญญำโท ป.บัณ ิตขั้นสูง ปริญญำเอก 
วิทยำเขตก ำแพงแสน 9,645.56 - 9,130.09 - 367.88 - 147.58 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 1,484.15 - 1,313.98 - 133.96 - 36.21 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 1,023.40 - 986.44 - 19.92 - 17.04 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 195.61 - 134.44 - 33.21 - 27.96 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 5,876.31 - 5,722.36 - 134.71 - 19.25 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 993.34 - 941.25 - 33.54 - 18.54 

ภำพรวม 9,572.81 0.00 9,098.47 0.00 355.34 0.00 119.00 
คณะประมง ก าแพงแสน 31.62 - 31.62 - - - - 
โครงการสหวิทยาการ ก าแพงแสน 41.13 - - - 12.54 - 28.58 

ภำพรวม 72.75 0 31.62 0 12.54 0 28.58 
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ตำรำงที่ 6 จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ ปรับค่ำเทียบเท่ำปริญญำตรี (FTES-Full Time Equivalent Student) ปีกำรศ กษำ 2555 จ ำแนกตำม  
             ภำคเรียน คณะ และภำควิชำ/สำขำ 

คณะ/ภำควิชำท่ีสอน 
ระดับวิชำท่ี
เปิดสอน 

ระดับนิสิต
ผู้เรียน 

ภำคต้น ภำคปลำย เฉลี่ยปีกำรศ กษำ 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

วิทยำเขตก ำแพงแสน ป.ตรี ป.ตรี 6,591.21 2,920.95 9,512.14 6,205.15 2,524.84 8,729.98 6,398.18 2,722.90 9,121.05 
  บว. 12.12 - 12.12 5.94 - 5.94 9.03 - 9.03 
  รวม 6,603.33 2,747.80 9,524.27 6,211.08 2,524.84 8,735.92 6,407.21 2,722.90 9,130.09 
 >ป.ตรี บว. 385.00 182.67 568.84 348 114.08 462.08 366.51 120 515.47 
  ปรับค่ำ 747.88 327.06 1074.94 682.79 209.2 891.98 715.33 268.14 983.46 
 รวม(ปรับค่ำ)  7,351.20 3,248.01 10,599.21 6,893.86 2,734.04 9,627.90 7,122.52 2,991.03 10,113.55 
คณะเกษตร ก าแพงแสน ป.ตร ี ป.ตร ี 1,218.33 86.53 1,304.85 1,292.73 18.15 1,310.87 1,255.53 52.34 1,307.86 
  บว. 7.94 - 7.94 4.29 - 4.29 6.12 - 6.12 
  รวม 1,226.27 86.53 1,312.80 1,297.02 18.15 1,315.16 1,261.65 52.34 1,313.98 
 >ป.ตร ี บว. 174.75 - 174.75 164.33 1.25 165.58 169.54 0.63 170.17 
  ปรับค่า 349.50 - 349.50 328.67 2.50 331.17 339.08 1.25 340.33 
 รวม(ปรับค่า)  1,575.77 86.53 1,662.30 1,625.69 20.65 1,646.33 1,600.73 53.59 1,654.31 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ก าแพงแสน 

ป.ตร ี ป.ตร ี 719.53 263.12 982.65 713.94 276.29 990.24 716.74 269.71 986.44 
 บว. - - - - - - - - - 

  รวม 719.53 263.12 982.65 713.94 276.29 990.24 716.74 269.71 986.44 
 >ป.ตร ี บว. 41.17 - 41.17 32.75 - 32.75 36.96 - 36.96 
  ปรับค่า 82.33 - 82.33 65.50 - 65.50 73.92 - 73.92 
 รวม(ปรับค่า)  801.86 263.12 1,064.98 779.44 276.29 1,055.74 790.65 269.71 1,060.36 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ป.ตร ี ป.ตร ี 128.18 - 128.18 140.71 - 140.71 134.44 - 134.44 
  บว. - - - - - - - - - 
  รวม 128.18 - 128.18 140.71 - 140.71 134.44 - 134.44 
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คณะ/ภำควิชำท่ีสอน 
ระดับวิชำท่ี
เปิดสอน 

ระดับนิสิต
ผู้เรียน 

ภำคต้น ภำคปลำย เฉลี่ยปีกำรศ กษำ 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

 >ป.ตร ี บว. 21.50 43.42 64.92 17.83 39.58 57.42 19.67 41.50 61.17 
  ปรับค่า 43.00 86.83 129.83 35.67 79.17 114.83 39.33 83.00 122.33 
 รวม(ปรับค่า)  171.18 86.83 258.01 176.37 79.17 255.54 173.77 83.00 256.77 
            คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

ป.ตร ี ป.ตร ี 3,718.70 2,398.15 6,116.85 3,206.40 2,115.64 5,322.03 3,462.55 2,256.90 5,719.44 
 บว. 4.18 - 4.18 1.65 - 1.65 2.91 - 2.91 

  รวม 3,722.88 2,398.15 6,121.03 3,208.04 2,115.64 5,323.68 3,465.46 2,256.90 5,722.36 
 >ป.ตร ี บว. 84.67 96.75 181.42 70.17 56.33 126.50 77.42 76.54 153.96 
  ปรับค่า 160.00 174.15 334.15 137.45 101.40 238.85 148.73 137.78 286.50 
 รวม(ปรับค่า)  3,882.88 2,572.30 6,455.18 3,345.49 2,217.04 5,562.53 3,614.18 2,394.67 6,008.86 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

ป.ตร ี ป.ตร ี 777.35 173.15 950.49 817.25 114.76 932.01 797.30 143.95 941.25 
 บว. - - - - - - - - - 

  รวม 777.35 173.15 950.49 817.25 114.76 932.01 797.30 143.95 941.25 
 >ป.ตร ี บว. 25.58 42.50 68.08 20.67 15.42 36.08 23.13 28.96 52.08 
  ปรับค่า 38.38 63.75 102.13 31.00 23.13 54.13 34.69 43.44 78.13 
 รวม(ปรับค่า)  815.72 236.90 1,052.62 848.25 137.89 986.14 831.99 187.39 1,019.38 

ภาพรวม ป.ตร ี ป.ตร ี 6562.09 2920.95 9483.02 6171.03 2524.84 8695.86 6366.56 2722.90 9089.43 
  บว. 12.12 0.00 12.12 5.94 0.00 5.94 9.03 0.00 9.03 
  รวม 6574.21 2920.95 9495.15 6176.96 2524.84 8701.80 6375.59 2722.90 9098.47 
 >ป.ตร ี บว. 347.67 182.67 530.34 305.75 112.58 418.33 326.72 147.63 474.34 
  ปรับค่า 673.21 324.73 997.94 598.29 206.20 804.48 635.75 265.47 901.21 
 รวม(ปรับค่า)  7247.41 3245.68 10493.09 6775.24 2731.04 9506.28 7011.32 2988.36 9999.68 
คณะประมง ก าแพงแสน ป.ตร ี ป.ตร ี 29.12 - 29.12 34.12 - 34.12 31.62 - 31.62 
  บว. - - - - - - - - - 
  รวม 29.12 - 29.12 34.12 - 34.12 31.62 - 31.62 
 >ป.ตร ี บว. - - - - - - - - - 
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คณะ/ภำควิชำท่ีสอน 
ระดับวิชำท่ี
เปิดสอน 

ระดับนิสิต
ผู้เรียน 

ภำคต้น ภำคปลำย เฉลี่ยปีกำรศ กษำ 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

  ปรับค่า - - - - - - - - - 
 รวม(ปรับค่า)  29.12 - 29.12 34.12 - 34.12 31.62 - 31.62 
โครงการสหวิทยาการ ป.ตร ี ป.ตร ี - - - - - - - - - 
  บว. - - - - - - - - - 
  รวม - - - - - - - - - 
 >ป.ตร ี บว. 37.33 1.17 38.50 42.25 1.50 43.75 39.79 1.33 41.13 
  ปรับค่า 74.67 2.33 77.00 84.50 3.00 87.50 79.58 2.67 82.25 
 รวม(ปรับค่า)  74.67 2.33 77.00 84.50 3.00 87.50 79.58 2.67 82.25 

ภาพรวม ป.ตร ี ป.ตร ี 29.12 0.00 29.12 34.12 0.00 34.12 31.62 0.00 31.62 
  บว. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  รวม 29.12 0.00 29.12 34.12 0.00 34.12 31.62 0.00 31.62 
 >ป.ตร ี บว. 37.33 1.17 38.50 42.25 1.50 43.75 39.79 1.33 41.13 
  ปรับค่า 74.67 2.33 77.00 84.50 3.00 87.50 79.58 2.67 82.25 
 รวม(ปรับค่า)  103.79 2.33 106.12 118.62 3.00 121.62 111.20 2.67 113.87 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักทะเบียนและประมวลผล 
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ตำรำงที่ 7 บัณ ิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของ สมศ. ในปีกำรศ กษำ 2554 จ ำแนกตำม            
               วิทยำเขต /คณะ  (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1)  (ข้อมูล ณ 27 เมษายน พ.ค. 2556) 
 

 1) 2) 3) 4) 5) 6.1) 6.2) 6.3) 7) 8) 9) 10) เงินเดือน/ 

วิทยำเขต/คณะ จ ำนวน
ผู้ตอบแบบ

ส ำรวจ 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ
ศ กษำ 

จ ำนวน
บัณ ิตที่ได้

งำน 

บัณ ิต 
ศ กษำต่อ 

บัณ ิตมี
งำนอยู่
เดิม 

บัณ ิตไม่
ประสงค์จะ

ท ำงำน 

บัณ ิตที่
อุปสมบท 

บัณ ิตที่
ติดเกณ ์

ทหำร 

บัณ ิตที่
ไม่ได้

ท ำงำน 

ขอบเขต
กำร

ส ำรวจ 

ร้อยละ
บัณ ิตได้
งำนท ำ 

คะแน
นที่ได้ 

รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (บำท) 

วิทยำเขตก ำแพงแสน 1,686 1,712 1,269 156 34 65 2 3 157 1,426 88.99% 4.45 14,402.36 
กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี           
คณะเกษตร ก าแพงแสน 455 459 336 61 - 20 1 1 36 372 90.32% 4.52 12,643.08 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

424 434 313 20 17 24 - 1 49 362 86.46% 4.32 16,854.97 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

495 505 356 54 17 11 1 1 55 411 86.62% 4.33 14,069.47 

กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์           
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

154 154 127 7 - 7 - - 13 140 90.71% 4.54 12,148.23 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สขุภำพ              
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 100 100 95 4 - 1 - - - 95 100.00% 5.00 18,032.26 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 58 60 42 10 - 2 - - 4 46 91.30% 4.57 11,169.51 
 
หมายเหต ุ   1)  การค านวณร้อยละการได้งานของบัณฑิตตามตัวบง่ช้ีที่ 1 ของ สมศ. ไม่นับรวมบณัฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา หรือมีกจิการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  ผู้ทีศ่ึกษาต่อ 
                     ในระดับบัณฑิตศึกษา  ผู้อุปสมบท  และผู้ที่เกณฑท์หาร 

2) ข้อ 8 เท่ากับ ข้อ 1 – ข้อ 4 – ข้อ 5 – ข้อ 6.1 – ข้อ 6.2 - ข้อ 6.3                           3) ข้อ 9 เท่ากับ (ข้อ 3 ¸ ข้อ 8) คูณ 100 
4) ข้อมูลจากกองแผนงาน 
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ตำรำงที่ 8 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2 กำรประเมินคุณภำพบัณ ิตระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุ ิระดับอุดมศ กษำ 
               แห่งชำติประจ ำป ี2555 
 

 
 
 

หน่วยงำน 
 
 

 

ผู้ส ำเร็จ
กำรศ กษำ 

รุ่นปีกำรศ กษำ 
2553 

 
 

ผู้ส ำเร็จ
กำรศ กษำ 

ที่ท ำงำนและ 
มีนำยจ้ำง 

 
 

ผู้ส ำเร็จ
กำรศ กษำ 

ระดับปริญญำตร ี
ที่ได้รับ 

กำรประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน โดยผู้ใชบ้ัณ ิต (คะแนนเต็ม 5 ) 

 
ค่ำเฉลี่ย 

 
 

1.  
ด้ำนคุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 

2.  
ด้ำน

ควำมรู ้
 
 
 

3.  
ด้ำนทักษะ 
ทำงปญัญำ 

 
 

4. 
 ด้ำนทักษะควำม 
สัมพันธ์ระหว่ำง 
บุคคลและควำม 

รับผิดชอบ 

5.  
ด้ำนทักษะกำร 

วิเครำะห์เชงิตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำร 

ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

วิทยำเขตก ำแพงแสน   1,539.00    1,072.00       364.00  
         

4.23  
    3.89  

     
3.83  

            
4.15  

             3.85  4.02  

คณะเกษตร ก าแพงแสน  457.00 273.00 98.00 98.00 4.17 3.70 3.72 3.67 3.90 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 337.00 230.00 76.00 76.00 3.98 4.53 3.57 3.99 3.80 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 65.00 51.00 20.00 20.00 4.53 4.37 4.24 4.01 4.33 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 528.00 368.00 121.00 121.00 4.28 3.98 3.90 4.21 4.07 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

130.00 130.00 43.00 4.36 4.24 3.99 4.33 4.05 4.21 

ภำพรวม 1517 1052 358 319.36 21.2 20.57 19.76 19.93 20.31 

โครงการสหวิทยาการ 22.00 20.00 6.00 4.50 4.25 4.25 4.21 4.12 4.27 

ภำพรวม 22 20 6 4.5 4.25 4.25 4.21 4.12 4.27 

 
หมำยเหตุ : -  ข้อมูลจากกองแผนงาน  
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ตำรำงที่ 9  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 ข้อ 5 ระดับควำมพ งพอใจของบุคลำกรและนักศ กษำต่อกำรพั นำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวั นธรรม 
                ประจ ำปีกำรศ กษำ 2555 

 
วิทยำเขต / คณะ 

  
นิสิต บุคลำกร รวม 

จ ำนวนผู้ประเมิน ค่ำเฉลี่ย จ ำนวนผู้ประเมิน ค่ำเฉลี่ย จ ำนวนผู้ประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
วิทยำเขตก ำแพงแสน 7,690 4.01 259 3.98 7,949 4.01 
คณะเกษตร ก าแพงแสน  1,649 3.98 31 4.15 1,680 3.98 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 1,796 4.03 20 4.08 1,816 4.03 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 264 4.22 19 3.82 283 4.19 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 2,632 3.98 60 3.49 2,692 3.97 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 902 4.19 8 4.13 910 4.19 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  - - 17 3.85 17 3.85 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน - - 15 4.02 15 4.02 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน - - 48 4.33 48 4.33 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาการผลติ
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สตัว ์

- - 16 3.86 16 3.86 

ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม ก าแพงแสน - - 18 4.33 18 4.33 
 
หมำยเหต ุในกรณีที่หน่วยงานต้องการใช้ข้อมูลการประเมินรายด้าน   ขอให้ไปดูรายละเอียดใน ระบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรเพื่อการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยและระบบประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงส ารวจเมื่อวันที่วันที่ 14 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2555  (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
 

  



       รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปกีารศึกษา 2555 

  

 

    

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                         บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน        หน้า    59 

ตำรำงที่ 10 แสดงกำรบริกำรอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต จ ำแนกตำมหน่วยงำน ปีกำรศ กษำ 2555  
ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศ กษำและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู ้
เกณ ์มำตรฐำน : ข้อ 1  มีกำรจดักำรหรือจัดบริกำรเพ่ือให้นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อเคร่ือง 

(1) การจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลยัด้วย 
(2) การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไมต่้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตร ี

 

 
หน่วยงำน 

นิสิต * 
ห้องป ิบัติกำร / ห้องคอมพิวเตอร์ * 

รวม  

FTES ** FTES  

    มือถือ/
แทปเล็ต 

โน๊ตบุ๊ค พีซี รวม มือถือ/
แทป
เล็ต 

เคร่ือง
บริกำรนิสิต 

โน๊ตบุ๊ค พีซี รวม (ไม่ปรับค่ำ) ต่อ
เครื่อง 

วิทยำเขตก ำแพงแสน 9,802 16,302 460 26,564 25 263 494 669 
1,45

1 
28,015 9,613.94 0.34 

  คณะเกษตร ก าแพงแสน 2,003 3,886 106 5,995 - 6 48 47 100 6,095 1,484.15 0.24 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 2,492 4,503 128 7,122 - 4 33 32 69 7,191 1,023.40 0.14 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 278 365 10 653 - 1 6 6 13 666 195.61 0.29 

  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3,971 5,952 126 10,049 25 248 374 551 1,198 11,247 5,876.31 0.52 

  คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 1,051 1,574 90 2,714 - 4 32 31 67 2,782 993.34 0.36 

  บัณฑิตวิทยาลยั กพส. 7 22 1 30 - 0 1 1 3 33 41.13 1.25 
หมายเหตุ :  

1. แหล่งข้อมูล      * ข้อมูลจากส านกับริการคอมพิวเตอร ์       ** ข้อมูลจากกองแผนงาน 
2. จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ที่ลงทะเบียนโดยกลุม่นิสติ ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้กระจายไปยังคณะตา่งๆ ตามสัดส่วนนิสติหัวจริง 
3. จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ที่ลงทะเบียนเป็นห้องปฏบิัติการและห้องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี (เฉพาะรายการเครื่องบริการนิสิตและ

พีซี) ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ส านักวิทยบริการ ศรีราชา และ ส านักวิทยบริการ สกลนคร 
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ตำรำงที่ 11 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรห้องสมุด  อุปกรณ์กำรศ กษำ  และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศ กษำ 2555   
              (ตัวบง่ชี้ สกอ. ที่ 2.5 ข้อ 6) 

 

วิทยำเขต / คณะ 
จ ำนวน
นิสิต

ทั้งหมด 

จ ำนวน
นิสิตที่
กรอก
ข้อมูล 

สัดส่วนที่
ตอบแบบ

สอบ 
ถำม 

ค่ำเฉลี่ยควำมพ งพอใจ 

 

รวม 

1.ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ 

และกำร
  กอบรมกำร

ใช้งำน 

2.กำรบริกำร
ด้ำนกำยภำพ
ที่เหมำะสม
ต่อกำรเรียน
และพั นำ

นิสิต 

3.กำร
บริกำรสิ่ง
อ ำนวย
ควำม
สะดวก 

4.ระบบ
สำธำรณูปโภค

และควำม
ปลอดภัย 

วิทยำเขตก ำแพงแสน 10,284 7,690 74.8 3.92 4.06 3.89 3.89 3.88 

  คณะเกษตร ก าแพงแสน 2,275 1,649 72.5 3.87 4.07 3.82 3.82 3.93 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 2,230 1,796 80.5 3.93 4.05 3.86 3.93 3.99 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 409 264 64.5 4.08 4.16 4.09 4.03 4.19 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3,554 2,632 74.1 3.90 4.03 3.87 3.87 3.92 

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1,196 902 75.4 4.03 4.15 4.00 3.99 4.16 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิด เอกลักษณ์ และอัตลักษณ ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
                              (โดยควำมเห็นชอบของ สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภำคม 2554) 
เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Uniqueness of Kasetsart University) 

“มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มุ่งสร้ำงศำสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อควำมกินดีอยู่ดีของชำติ” 
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation.) 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) : หมำยถ ง คุณลักษณะท่ีโดดเด่นขององค์กร 
ค าอธิบาย :  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) หมายถึง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร (Knowledgeable Man) และองค์ความรู้ (Knowledge Body) 

  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land) หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ (Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน 

  ความกินดีอยู่ดีของชาต ิ(the Well-being of Nation ) หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกจิ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม (Strength) ความสมดุลของสิง่แวดล้อม 
(Equilibrium) และความมั่นคง (Security) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความมั่นคงด้านอาหารของชาติ ซึ่ง “ชาติ” หมายความครอบคลมุถึงประชาชนและผืนแผ่นดิน  

 

อัตลักษณ์ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Identity of Kasetsart University) : IDKU 
ส ำน กดี มุ่งม่ัน สร้ำงสรรค์ สำมัคคี 

(Integrity) (Determination) (Knowledge Creation) (Unity) 
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อัตลักษณ์ (Identity) : หมำยถ ง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล 

  ส านึกดี (Integrity) หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสตัย์ สุจริต มีคณุธรรม มีจริยธรรม  

  มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มคีวามอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในการท างานและในการปฏิบัติใด ๆ  

  สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมลูค่าและคณุค่าจากความรู ้มีการสร้างนวัตกรรม 

  สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

ตัวบ่งชี้  ที่ 17 ผลกำรพั นำตำมจุดเน้นและจุดเดน่ทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถำบัน “กำรพั นำสนุทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวั นธรรม” 
ควำมหมำยของกำรพั นำสุนทรียภำพ สุนทรียะทำงศิลปะและวั นธรรม สะอำด สุขลักษณะ สวยงำม      (ที่มา : คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก สมศ) 
กำรพั นำสุนทรียภำพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน 
สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการท าลาย
คุณค่า ทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและ ทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การ
พัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและ ทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่
สอดคล้องและ 
สุนทรียะทำงศิลปะและวั นธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มี
รสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรม
เชิงประวัติศาสตร์เพื่อการด ารงรักษ์สืบต่อไป 
สะอำด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สวยงำม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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ตำรำงที่ 12  ตัวบง่ชี้ สมศ. ที่ 16.2  กำรประเมินคุณภำพบัณ ิตระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำตรี และระดับปริญญำเอก  
                มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำป ี2555 
 

 

หน่วยงำน 

 

ผู้ส ำเร็จ 
กำรศ กษำรุ่นปี
กำรศ กษำ2553 

ผู้ส ำเร็จ 
กำรศ กษำ ที่
ท ำงำนและมี

นำยจ้ำง 

 

ผู้ส ำเร็จ 
กำรศ กษำระดับ 
ป.ตรีที่ได้รับ กำร

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน โดยผู้ใช้บัณ ิต 
 (คะแนนเต็ม 5 )  

ด้ำน ด้ำน ด้ำน ด้ำน รวม 
ส ำน กดี มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ สำมัคค ี  

วิทยำเขตก ำแพงแสน 1,539 1,045 364 4.20 4.02 3.89 4.23 4.08 
คณะเกษตร ก าแพงแสน  457 273 98 4.17 3.97 3.78 4.14 4.01 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 337 230 76 3.96 3.76 3.70 4.04 3.87 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 65 51 20 4.49 4.36 4.23 4.48 4.39 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  528 368 121 4.25 4.06 3.94 4.27 4.13 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 130 103 43 4.35 4.18 4.18 4.38 4.26 

ภำพรวม 1517 1025 358 21.22 20.33 19.83 21.31 20.66 
โครงการสหวิทยาการ 22 20 6 4.40 4.37 4.15 4.33 4.31 

ภำพรวม 22 20 6 4.4 4.37 4.15 4.33 4.31 
 
หมายเหตุ :  - ไม่รวมผู้ส าเรจ็การศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ตอ่เนื่อง) ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรุี 
               - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ของโครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรุี  รวมอยูแ่ล้วใน คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 13  ข้อมูลจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมลำศ กษำ จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
 

 
หน่วยงำน 

ลำศ กษำ
ต่อ 

อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ รวม 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 16.0 0.0 33.0 31.5 64.5 0.0 6.0 32.0 38.0 0.0 10.0 32.0 42.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 49.0 99.5 148.5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 13.0 0.0 36.0 19.0 55.0 0.0 4.0 10.0 14.0 0.0 2.0 6.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 35.5 77.5 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.0 0.0 11.0 12.0 23.0 0.0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 12.0 16.5 28.5 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 14.0 8.5 64.5 68.0 141.5 0.0 6.0 7.0 13.0 0.0 8.0 5.0 13.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.5 78.5 81.0 168.0 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 8.0 0.0 12.0 13.0 25.0 0.0 4.0 10.0 14.0 0.0 2.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 27.0 45.0 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน* 0.0 2.5 5 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 1.0 9.5 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก าแพงแสน 

0.0 0.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 

รวม 52.0 11.5 162.0 144.5 318.5 0.0 21.0 62.0 83.0 1.0 24.0 48.5 73.5 0.0 0.0 5.0 5.0 12.5 207.5 260.0 480 

*  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน   อาจารย์ชาวต่างชาติ  ปริญญาตร ี  
 

ตำรำงที่ 14  ข้อมูลอำจำรย์ท่ีมีสัญญำจ้ำงกับสถำบันหรือสถำนศ กษำทั้งปีกำรศ กษำ                                ที่มา : จากกองการเจ้าหน้าที ่
ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุ ิทำงกำรศ กษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวชิำกำร (คน) 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 
1 9 เดือน ขึ้นไป 12.5 200 250 462.5 307 83 73.5 5 468.5 
2 6-9 เดือน - 14.5 10 24.5 23.5 - 1 - 24.5 
 3 น้อยกว่า 6 เดือน - 4 4 8 8 - - - 8 
4 ลาศึกษาต่อ  - 51 1 52 51 1 - - 52 
5 ลาเขียนต ารา/ลาท าวจิัย - - - - - - - - - 

รวม 1+2+3 12.5 218.5 264 494 339 82 68 5 493 

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 12.5 207.5 260 480 318.5 83 73.5 5 480 
หมำยเหต ุ:  ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจา้งกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้   
                ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน                   6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน              น้อยกวา่ 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได้ 
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ตำรำงที่ 15 ข้อมูลจ ำนวนนักวิจัย แยกตำมประเภทบุคลำกร 
 

สังกัด 
ลาศึกษา

ต่อ 

ข้ำรำชกำร รวม พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

 
รวม 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
เงินรำยได ้

 
รวม 

พนักงำนเงินรำยได ้

รวม 
รวม

ทั้งหมด 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท 

คณะเกษตร ก าแพงแสน - -   - -  -  -  -  -  -  - -  3  1  - 4 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน -  - 1  - 1  -  - 0 -   -  -  -  -  - 1 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 2 1  5 14 20 1 2 3 4 - 4 -  -   - 27 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ -  -  - 1 1 5  - 5  1.0  - 1 .0 -   - -  7.0 
รวม 2 1 6 15 22 6 2 8 5 - 5 3 1 - 39 

     ที่มา : จากกองการเจ้าหน้าที ่

ข้อมูลนักวจิัยที่มีสัญญำจ้ำงกับสถำบันหรือสถำนศ กษำทั้งหมด  แยกตำมวุ ิกำรศ กษำ  

ล ำดับ  ระยะเวลำกำรท ำงำน 
คุณวุ ิทำงกำรศ กษำ (คน) 

<ตรี ตรี โท เอก รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป - 8 16 15 39 
2 6-9 เดือน - - - - - 
3 น้อยกว่า 6 เดือน -    - 
4 ลาศึกษาต่อ  - - 2 - 2 
5 รวมทั้งหมด -     
6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 8 16 15 39 

  

 ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเกณ ์ สกอ. 
 ประจ ำปีกำรศ กษำ 2552 – 2555 

 

ประเภทต ำแหน่งทำงวิชำกำร 2552 2553 2554 2555 
     อาจารย ์ 358 252.5 279.5 318.5 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 131 78 85 83 

     รองศาสตราจารย ์ 84 66 71.5 73.5 

     ศาสตราจารย ์ 4 4 5 5 

รวม 577 400.5 441 480 
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ตำรำงที่ 16 สรุปจ ำนวนบุคลำกร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2556 
 

หน่วยงำน 

ข้ำรำชกำร พนักงำน  
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำน 
เงิน 

รำยได้ 

พนักงำน 
รำชกำร 

 

ลูกจ้ำง 
ชำวต่ำง 
ประเทศ 

ผู้ทรง 
คุณวุ ิ 
พิเศษ 

ผู้มีควำมรู้ 
ควำม 

สำมำรถ 

 
รวม 

ทั้งสิ้น 
วิชำกำร 

 
สนับ 
สนุน 

 
รวม 

 

วิชำกำร 
 

สนับ 
สนุน 

 
รวม 

 

เงินงบ 
ประมำณ 

เงิน 
รำยได้ 

 

วิทยำเขตก ำแพงแสนทั้งหมด 220 224 444 295 165 460 336 56 97 635 14 29 39 0 2110 
คณะเกษตร  กพส. 88 37 125 56 16 72 55 5 26 38 3 0 5 0 329 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 24 17 41 59 8 67 18 0 2 50 3 0 2 0 183 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 1 6 20 10 30 0 0 0 4 0 0 6 0 46 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 45 11 56 109 5 114 8 0 1 114 0 17 6 0 316 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. 56 7 63 51 8 59 10 0 9 55 0 8 1 0 205 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  15 7 22 28 6 34 10 0 3 11 0 0 1 0 81 
โรงเรียนสาธิตฯ  กพส. 41 0 41 23 2 25 0 0 6 44 0 8 0 0 124 

ส านักงานวิทยาเขต กพส. 0 55 55 0 53 53 132 0 14 244 5 3 8 0 514 
ส านักหอสมุด กพส. 0 6 6 0 13 13 2 0 0 14 0 0 0 0 35 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส. 2 20 22 0 15 15 21 0 9 52 0 1 11 0 131 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 0 22 22 0 10 10 35 0 14 61 2 0 0 0 144 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. 0 48 48 0 24 24 55 51 21 3 1 0 0 0 203 

ภาพรวม (ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯ กพส.) 235 231 466 323 168 491 346 56 99 646 14 29 40 0 2187 
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

ภำพรวม 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 
 

ที่มำ : กองกำรเจ้ำหน้ำที ่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ข้อมูล ณ  วันที ่ 31/05/2556 
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          ตำรำงที่ 18 ข้อมูลกำรเงินและงบประมำณมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน 
ตำรำงเปรยีบเทียบเงินงบประมำณที่ได้รับจดัสรรจริง ระหว่ำงปีงบประมำณ 2554 กับ ปีงบประมำณ 2555 

 

ที่มา เอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (เอกสารหมายเลข 5 )  ของกองแผนงาน 
หมายเหตุ   ข้อมูลงบประมาณขา้งต้นไม่รวมงบประมาณโครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรุี 

 

ตำรำงที่ 19 ข้อมูลเปรียบเทียบเงินงบประมำณที่เป็นรำยจ่ำยจริง  
เปรียบเทียบรำยจ่ำยของงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 

ประเภทงบประมาณ รำยจ่ำยจริง 
แผ่นดิน รำยได้ รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 

 1. งบบุคลากร 284,859,435.35 73,082,698.40 357,942,133.75 

 2. งบด าเนินการ 71,233,696.02 212,099,625.23 283,333,321.25 
 3. งบลงทุน 86,624,773.80 59,894,879.26 146,519,653.06 
 4. งบอุดหนุน 14,727,633.09 10,268,293.73 24,995,926.82 
 5. รายจา่ยอื่น - 419,622,251.34 419,622,251.34 

รวมทั้งสิ้น 457,445,538.26 774,967,747.96 1,232,413,286.22 
ที่มา : งานแผนงาน สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2555 หน้าที่ 13,67 

  

รำยกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
(1 ตุลำคม 2553 - 30 กันยำยน 2554) (1 ตุลำคม 2554 - 30 กันยำยน 2555) 

แผ่นดิน รำยได ้ รวม แผ่นดิน รำยได ้ รวม 
1. งบบุคลากร 259,705,400 85,153,499 344,858,899 280,687,300.00 101,358,497.00 382,045,797.00 
 - เงินเดือน 183,871,100  183,871,100 198,668,300.00  198,668,300.00 
 - ค่ำจ้ำงประจ ำ 72,020,000  72,020,000 77,468,800.00  77,468,800.00 

- พนักงำนรำชกำร 1,825,300  1,825,300 2,213,700.00  2,213,700.00 
- ค่ำจ้ำงชั่วครำว 1,989,000  1,989,000 2,336,500.00  2,336,500.00 

2. งบด าเนินงาน 61,541,100  61,541,100 58,646,100.00 238,663,592.00 297,309,692.00 
 - ค่ำตอบแทน 3,190,700 

 

3,190,700 981,600 59,542,939.00 60,524,539.00 

- ค่ำใช้สอย 965,800 186,693,164 187,658,964 870,700.00 57,020,371.00 57,891,071.00 
- ค่ำวัสด ุ 20,507,200  20,507,200 19,916,400.00 82,898,883.00 102,815,283.00 
- ค่ำสำธำรณปูโภค 36,877,400 34,107,450 70,984,850 36,877,400.00 39,201,399.00 76,078,799.00 

3. งบลงทุน 82,329,400 68,375,060 150,704,460 14,738,500.00 65,874,450.00 80,612,950.00 
 - ค่ำครุภัณ  ์ 8,186,00  0 14,738,500.00 32,506,450.00 47,244,950.00 

 - ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 74,143,400  74,143,400 - 33,368,000.00 33,368,000.00 

4. งบเงินอุดหนุน 18,359,200 29,950,515 48,309,715 19,210,400.00 42,612,227.00 61,822,627.00 

5. งบกลาง - 27,001,426 27,001,426 - 27,882,374.00 27,882,374.00 

6. งบรายจ่ายอื่น - 114,613,901 114,613,901 - 133,615,418.00 133,615,418.00 

รวมทั้งสิ้น 421,935,100 545,895,015 967,830,115 373,282,300.00 610,006,558.00 983,288,858.00 

ที่มา : งานแผนงาน สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2555 หน้าที ่12,66    
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ตำรำงที่ 20 ข้อมูลรำยรับจริงเงินรำยได้  

รำยกำร ปีงบประมำณ   
พ.ศ.2553 

ปีงบประมำณ   
พ.ศ.2554 

ปีงบประมำณ  
 พ.ศ.2555 

ยอดยกมำ 505,732,150.10 531,770,211.55 653,485,559.76 
เงินเก็บจำกนสิิตภำคปกติ 103,174,428.67 245,541,801.57 225,298,671 

เงินเก็บจำกนสิิตภำคพิเศษ 143,943,155.09 131,229,744.30 121,769,550 

เงินรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนปกติ 137,102,267.48 116,531,832.67 131,338,444 

เงินรำยได้ทำงบริกำรวิชำกำร 80,588,301.94 66,056,044.23 57,997,822 

เงินรำยได้จำกกำรพั นำวิชำกำร 160,916,667.36 155,037,762.32 *29,697,075 

เงินอุดหนุนกำรวิจัย 4,557,089.69 7,771,630.30 11,319,161 

เงินทุนกำรศ กษำและเงินบริจำค 1,966,280.00 2,770,136.36 13,526,043 

เงินรับ ำก 38,352,105.47 86,163,418.21 - 

เงินรับจำกส่วนแบ่ง/ดอกผล 837,250.46 15,248,677.70 6,180,067 

รำยได้อื่น 28,499,812.05 85,825,254.64 73,654,941 

ไม่รวมยอดเงินรบัฝาก 1,167,317,402.84 826,012,884.09 670,781,774 
ไม่รวมยอดยกมาแตร่วมเงินรับฝาก 699,937,358.21 912,176,302.30 670,781,774 

รวมยอดยกมำ 1,205,669,508.31 144,946,513.85 1,324,267,333.76 

 
ที่มา : งานคลังและพัสด ุสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2555 หน้าที่ 65 
        *  เป็นการบันทกึบัญชีแบบบัญชคีงค้าง  (บันทึกเฉพาะที่ได้รับจริงหลงัหักค่าใช้จ่าย จึงท าให้ยอดลดลง) 
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1.111.11    กำรด ำเนินงำนในระบบประกันคุณภำพกำรด ำเนินงำนในระบบประกันคุณภำพ 
        มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  ประจ ำปีกำรศ กษำ  2555   
 

 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพตามรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ 2 รูปแบบ ดังนี้  
        รูปแบบท่ี 1 ระบบประกันคุณภำพส ำหรับคณะวิชำ ซ ่งจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นหลัก ประกอบด้วย 9 
องค์ประกอบ 
       รูปแบบที่ 2 ระบบประกันคุณภำพส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ 

ส าหรับการด าเนินงานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ก าหนด
ความรับผิดชอบไว้ 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า  และระดับภาควิชา/
ฝ่ าย /ศูนย์  โดยทุ กหน่ วยงานมี การประกันคุณภาพภายใน  ที่ สอดคล้ องกับระบบข้ างต้ น  โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของทั้ง 2 ระบบ เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานและการพัฒนาของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกรอบ 5 ปี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบ คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ การ
ประเมินของวิทยาเขตก าแพงแสนไม่ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 เช่นเดียวกับคณะวิชา 

วิธีกำรประเมินผล คิดคะแนนการประเมินผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
เช่นเดียวกับ สกอ. ทั้งนี้ ให้มีการประเมินการบรรลุเป้าหมายด้วย โดยไม่คิดค่าคะแนน ส าหรับการสรุปผลการ
ประเมินรายองค์ประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองค์ประกอบคุณภาพ จะมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
โดยภาพรวมของการประเมินจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนรายตัวชี้ทั้งหมด ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผลการประเมิน 
ดังนี้ 
              คะแนน 0.00 – 1.50     หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
              คะแนน 1.51 – 2.50     หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
              คะแนน 2.51 – 3.50     หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
              คะแนน 3.51 – 4.50     หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 
              คะแนน 4.51 – 5.00     หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินการ
ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่มีการปรับปรุงและชี้แจงแนวทางการประเมิน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมี     
การด าเนินงานประกันคุณภาพตามแผนงานที่ก าหนด โดยประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
และวิธีการประเมิน ตามผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2555 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน เดือน
กรกฎาคม 2555 โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

แสดงคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศ กษำ 2555  
ส ำหรับคณะวิชำ 5 คณะวิชำ 

ล ำดับที ่ คณะวิชำ ตัวบ่งชี้สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 

(ยกเว้นสมศ.ที่ 12) 

ตัวบ่งชี้ 
สกอ.และสมศ. 
รวม 37 ตัวบ่งชี้ 

กำรแปลผล 

1. คณะเกษตร ก าแพงแสน 4.86 4.50 4.72 ดีมำก 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 4.32 4.40 4.35 ดี 
3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4.27 4.56 4.45 ดี 

 4. คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 3.43 4.15 3.83 ดี 
5. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 4.69 4.61 4.66 ดีมำก 

 
แสดงคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศ กษำ 2555  

ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน จ ำนวน 5 หน่วยงำน คือ 3 ส ำนัก 2 สถำบัน 
 

ล ำดับที ่ หน่วยงำน 
 

ตัวบ่งชี้ 
สกอ. สมศ. และมก. 

กำรแปลผล 

1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 3.51 ดี 
2. ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 4.27 ดี 
3. ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม ก าแพงแสน 4.40 ดี 
4. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสตัว์และ

ผลิตภณัฑ์สตัว ์
4.86 ดีมำก 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 4.67 ดีมำก 
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1.11.122    ผลงำนประจ ำปีกำรศ กษำ 2555 ที่ภำคภูมิใจ 
         
 

 
 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจากจะมี
ภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วยังมีภารกิจในด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกภารกิจหนึ่ง ซึ่งการให้บริการวิชาการนั้น นอกจากจะเป็นการท าประโยชน์ให้กับ
สังคมแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยในการ
ท างาน เพื่อบริการสังคม ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายกับองค์กร 
ต่าง ๆ ของสังคม เพ่ือพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย 

โครงการ 9 บวร จัดตั้งขึ้น  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 
ในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ  84  พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นแหล่งความรู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิด ชุมชน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ชุมชนโดยมีบ้าน วัด โรงเรียน เป็นแหล่งรวมเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน  

เป้าหมายของโครงการ 9 บวร  มุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาชุมชน โดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้เลือกต าบล หมู่บ้าน วัด โรงเรียนที่อยู่ในเขตอ าเภอก าแพงแสน ซึ่งมีอยู่ 
15 ต าบล 1 เทศบาล ต าบลโดยเลือกบ้าน วัด โรงเรียน ในต าบลที่ผู้น ามีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับโครงการ 9 บวร จ านวน 16 หมู่บ้าน 16 วัด และ 16 โรงเรียน 
บ้ำน                                                      วัด 

 
โรงเรียน                                                 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน 

 

 
การด าเนินงานหลังจากเลือกพ้ืนที่เป้าหมายได้แล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ได้เรียนเชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เจ้าอาวาสวัด และผู้อ านวยการโรงเรียนได้เสวนาร่วมกัน เพ่ือ
วางแผนและด าเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน (รองศาสตราจารย์
สมบัติ  ชิณะวงศ์) ได้น าแผนงานสู่การปฏิบัติลงพื้นที่ทุกบ่ายวันพุธ เพ่ือพบปะผู้น าและประชาชน 9 บวร ตั้งแต่
เดือน มิถุนายน 2554 จนถึงปัจจุบัน ในด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับบ้าน มีการส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน การฝึกอาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมเก่ียวกับวัด  
มีการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา จ านวน 16 ต้น น าถวาย 16 วัด ในอ าเภอก าแพงแสน และ ด้านการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับโรงเรียน อาทิเช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ดในตะกร้าเป็นต้น 
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โครงการ 9 บวร มีเป้าหมายในอนาคตในการเป็นมูลนิธิ 9 บวร ภายในปี 2558 เพ่ือให้โครงการ 9 บวรความ
ยั่งยืน และเป็นศูนย์รวมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ได้อาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกันเพ่ือความอยู่ดีกิ นดีและความ
สงบสุขในสังคมร่วมกัน 

 

2. มหำวิทยำลัยชำวนำ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตก าแพงแสน 

ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกรมการข้าว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินโครงการ “มหาวิทยาลัย
ชาวนา” เพ่ือบริการด้านวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท านา  
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง และเป็น
แหล่งผลิตครูชาวนาต้นแบบ ส าหรับโครงการมหาวิทยาลัย
ชาวนา (Farmer’s School) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยา เขตก าแพงแสน นั้ น  รศ .ดร .สมบัติ   ชิณะวงศ์           
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน กล่าวว่า ได้ใช้เนื้อที่กว่า 
200 ไร่ บริเวณทุ่งนาไพร วิทยาเขตก าแพงแสน     เพ่ือเป็นแหล่งผลิตชาวนาชั้นครูของประเทศ หรือ “ครู
ชาวนา” ตามมาตรฐานกรมการข้าว และเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะ ส าหรับกลุ่มชาวนาที่ได้เข้ามาท า
การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นชาวนาที่มาจากต าบลต่าง ๆ รอบ ๆ วิทยาเขต ตามโครงการ 9 บวร  
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3. โครงกำร “เที่ยวไม่ไกล...ไปก ำแพงแสน” 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดโครงการ “เที่ยวไม่ต้องไกล...ไปก าแพงแสน”  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะห้องเรียนที่มีชีวิต โดยอาศัยสถานที่ของหน่วยงานในคณะ สถาบัน ส านักต่าง 
ๆ ที่มีความหลากหลายในวิทยาเขตก าแพงแสน บนพ้ืนที่กว่า 8,000 ไร่ น าเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้
ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ประมง 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมแบบได้สัมผัสจริง โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและมีการจองเยี่ยมชมวิทยาเขต
ก าแพงแสนอย่างต่อเนื่อง แหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตที่เปิดให้บริการ มีดังนี้ 
 • ฟาร์มต้นแบบการผลิตผักปลอดสารพิษตามมาตรฐานการส่งออก (พ้ืนที่ 48 ไร่) 
 • ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) 
 • ศูนย์สาธิตพลังงาน , โรงเรียนสบู่ด า / ศูนย์แสดงเครื่องจักรกลการเกษตร / การผลิตพลังงาน 
    ทดแทนสะอาด 
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว , โรงสีข้าวธัญโอสถผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 • อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงแมลงมีชีวิตและพิพิธภัณฑ์แมลง 
 • การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาโคนมและ 
     สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
 • สวนนวัตกรรมการออกก าลังกายและท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศน์ ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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4.  โครงกำรส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้ำศ กษำต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
    วิทยำเขตก ำแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยกองบริการการการศึกษา (ก าแพงแสน) ร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ส่งเสริมโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจัดท า 
“ โ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ด็ ก ดี มี คุ ณ ธ ร ร ม เ ข้ ำ ศ ก ษ ำ ต่ อ
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน” โดยรับเด็กดีมีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร รม  และบ า เ พ็ญประ โยชน์ ต่ อสั ง คม เข้ า ศึ กษ าต่ อที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งโครงการดังกล่าว
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ซ่ึงได้เริ่ม
ด าเนินการรับนิสิตในโครงการฯ ครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จนถึง
ปัจจุบันปีการศึกษา 2556 เป็นรุ่นที่ 8 ซึ่งมีนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็น
นิสิตในโครงการ ทั้งสิ้น 1,626  คน 

คณะ 
ปีกำรศ กษำ  

  รวม 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

เกษตร ก าแพงแสน - 32 29 18 25 14 19 13 150 
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 27 64 37 25 54 44 32 32 315 
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 15 76 88 104 95 75 75 71 599 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 33 68 59 57 60 53 85 59 474 
วิทยาศาสตร์การกีฬา - 6 5 5 6 - 8 5 35 
สัตวแพทยศาสตร์ - - - 5 10 10 10 4 39 
ประมง - - - - - - 8 6 14 

รวม 75 246 218 214 250 196 237 190 1,626 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของโครงการฯ โดยมีเกณฑ์ทั่วไป 

คือ ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี   
จิตสาธารณะ มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึง
ประสงค์ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันและรณรงค์สารเสพติด
ทุกชนิด และมีเกณฑ์เฉพาะ คือ ต้องมีคุณสมบัติผลการเรียนตามที่คณะ/
สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ โครงการฯ ได้เริ่มต้นด าเนินการในปีการศึกษา 
2549 โดยเริ่มจากเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม ส าหรับตั้งแต่      
ปีการศึกษา 2550-2551 ได้ขยายพ้ืนที่ให้กับนักเรียนใน 4 จังหวัดภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ส าหรับในปีการศึกษา 2552 ได้ขยายพ้ืนที่ให้กับนักเรียนเพ่ิมอีก 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ส าหรับปีการศึกษา 2553 ได้ขยายพ้ืนที่ให้กับนักเรียนเพ่ิมอีก  
2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลพบุรี และชัยนาท จนถึงปัจจุบันมีความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมทั้ง 
4 เขต ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 5 (สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง และลพบุรี) ส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาเขต 8 (กาญจนบุรี และราชบุรี) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 9 (นครปฐม และสุพรรณบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์)  

 

5.  โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยกำร  
    ก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย 

 

(โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการสร้างฐานก าลังคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกว้าง
โดยเฉพาะภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  โดยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่ เข้าร่วม
โค ร งก า รฯ  นี้  มี อ ยู่  7  แห่ ง  โ ด ย โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นหนึ่งในโครงการฯ นี้ด้วย 

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้น โดยเน้นการจัดเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานการเรียนกับการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูงกับวิทยาการสาขา
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สัตวแพทย์ วิศวกรรม เช่น 
วิศวกรรมอาหาร ชลประทานและคอมพิวเตอร์ มีศูนย์
ปฏิบัติการเฉพาะทางสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์ 
ชีวินทรีย์  เป็นต้น และมีโอกาสในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
คณะวิทยาศาสตร์หรือคณะอ่ืนๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง ตามเงื่อนไขที่แต่ละมหาวิทยาลัยก าหนด 
โครงการ วมว. ได้เริ่มต้นด าเนินการมาตั้งแต่ปี การศึกษา 2554 จนถึง ปีการศึกษา 2556 ได้มีนักเรียน

ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน รุ่น
ละจ านวน 30 คน รวมนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าในโครงการนี้ ทั้งสิ้น 90  คน โดยนักเรียนจะได้รับการ
สนับสนุนค่ า ใช้ จ่ าย อุปกรณ์ ในการ เรี ยน เสื้ อผ้ า  และที่ พักตลอดจนค่ า ใช้ จ่ ายส่ วนตั วบางส่ วน                      
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย 

จ ำนวน 
ปีกำรศ กษำ 

รวมสุทธิ 
2554 2554 2555 

จ ำนวนนักเรียน (คน) 30 30 30 90 
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6. กำรรับนักเรียนพิกำรและนักเรียนด้อยโอกำสเข้ำศ กษำต่อในมหำวิทยำลัย 
โดยควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  

และส ำนักบริหำรงำนกำรศ กษำพิเศษ คณะกรรมกำรกำรศ กษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศ กษำธิกำร 
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 

2551 มาตรา 8 ก าหนดให้สถาบันการศึกษาในทุกสังกัด จัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ  จ า เป็ น พิ เศษของคนพิการฯ และให้ สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษา ในสัดส่วน
หรือจ านวนที่เหมาะสม  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้า
ศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-
2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเสมอภาคกับทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสที่ศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับในปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้รับนักเรียน
พิการตาบอดเข้าศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในปีการศึกษาต่อไปคาดว่าจ านวน
นักเรียนพิการจะเพ่ิมมากขึ้นและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
และรองรับคนพิการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน              จึงเห็นสมควรจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา

พิเศษ ขึ้น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้รองรับนักเรียนพิการ และนักเรียนด้อยโอกาส 

โดยได้เพ่ิมช่องทางรับเข้าเฉพาะนักเรียนในโครงการนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2557 เป็นจ านวน 89 คน  ดังนี้ 
คณะ ปีกำรศ กษำ รวม 

2556  
(พิกำร) 

2557  
(ด้อยโอกำส) 

เกษตร ก าแพงแสน - 22 22 
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน - 5 5 
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ - 10 10 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 47 48 
วิทยาศาสตร์การกีฬา - 2 2 
ประมง - 2 2 

รวม 1 88 89 
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ด้ำนกำรวิจัย 
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อ.ดร.กอบศักดิ์ กำญจนำพงศ์กุล คว้ำทุนเซเรบอสอวอร์ด 2012 
   
  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุลอาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์เข้ารับประทานทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด (Cerebos 
Awards)ครั้งที่12 ประจ าปี 2555 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  จากข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "ผิวหนังเทียม
เส้นใยนำโนจำกว่ำนหำงจรเข้:ทำงเลือกส ำหรับ
กำรรักษำแผลไฟไหม้" เป็นจ านวนเงิน 150,000 
บาท โครงการทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด (Cerebos 
Awards) เป็นโครงการทุนที่มูลนิธิเซเรบอสเพ่ือกา
รวิจัยสุขภาพของคนไทย และ บริษัทเซเรบอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2543 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทาง
โภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล
นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่ วไป ซึ่ งทุน

รางวัลภาคนิทัศน์ดีเด่น 

บทความ เรื่อง "กำรประยุกต์ใช้พลังงำนขีดแบ่ง
ควำมเสียหำยของมังคุดเม่ือรับภำระกระท ำแบบกระแทก" 

  การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
แห่งชาติครั้งที่ 10 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
ขอนแก่นจัดโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัย
เครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23-24 สิงหาคม 2555 

http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Akobsak&catid=34&Itemid=61
http://www.brandsworld.co.th/main.aspx?sid=1286
http://www.brandsworld.co.th/main.aspx?sid=1286
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/images/stories/engfood/pdf/news/Activity-ralation/kobsak-cerebos.pdf
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/images/stories/engfood/pdf/news/Activity-ralation/kobsak-cerebos.pdf
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/images/stories/engfood/pdf/news/Activity-ralation/kobsak-cerebos.pdf
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ดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้นซึ่งในปีนี้มีทางโครงการฯ ได้มอบทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ดให้กับนักวิจัยทั้งสิ้น 
3 ท่าน ด้วยกัน นอกเหนือจาก อ.ดร.กอบศักดิ์  กาญจนาพงศ์กุลคือ เภสัชกร ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จากงานวิจัยเรื่อง  "การประเมินฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดไขมันในเลือดสูงของสารสกัดมะขามป้อมและข่าเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพ"  และ รองศาสตราจารย์เทวัญ จันทร์วิไลศรีภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากงานวิจัยเรื่อง "ฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร แอดโดรกราโฟไลด์ต่อเซลล์มะเร็งท่อ
น้ าดี"   นอกจากการมอบทุนเซเรบอสอวอร์ดแล้วทางมูลนิธิเซเรบอส ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัย
รังสิตยังได้จัดงานประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "Food and Nutrition for Woman's Health in Modern World" 
ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมารอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานครโดยมีการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการที่เคยได้รับ
ทุนวิจัยดังกล่าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ได้รับรางวัล Best Presentation Award ในการ

น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง An Empirical Evaluation of the Latent 
Structure of Brand Personality in 
Sport ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 4th Thailand-Japan 
International Academic Conference ณ 
มหาวิทยาลัย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 
 

  

บทควำมอำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรได้รับกำรพิจำรณำ
ให้เป็นบทควำมดีเด่น 

บทความเรื่อง"โลจิสติกส์ส ำหรับกำรวำงแผนกำรเพำะปลูกสับปะรด
พันธุ์ควีนโดยประยุกต์ใช้ก ำหนดกำรเชิงเส้นผสมจ ำนวนเต็ม  (Cultivating 
planning logistics for Queen pineapple using mixed-integer linear 
programming)" โดย อาจารย์ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน และ รศ.ดร.สมยศเชิญ
อักษร ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้เป็น"บทควำมดีเด่น"ในการประชุมวิชาการ
ด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2555 (National Operations 
Research Network Conference, OR-NET 2012) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 
กันยายน 2555 ณ โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการด้านการวิจัยด าเนินงานที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย มีคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการส่งบทความเข้าร่วมการน าเสนอ
เป็นจ านวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมการน าความรู้ทางวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆอันจะน าไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และ
ประเทศต่อไป 
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กำรประยุกต์และต่อยอดผลงำนวิจัยสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ 
 จากผลงานการวิจัย “ชุดโครงการการน าเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่า” โดย
นักวิจัยของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้แก่ ผศ.ดร.ศศิธร  นาคทอง   อ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ (ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์)   นางวิไลลักษณ์  ชาวอุทัย  นายสุรชัย  เปี่ยมคล้า และนายวิรัตน์  
สุมน  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ในปี 2554-2555 ผศ. ดร. ศศิธร  
นาคทอง และนายพีรยุทธ นิลชื่น นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
ได้น าองค์ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดโดยร่วมมือกับ อ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  สร้างผลงานนวัตกรรม 'กำรท ำควำมสะอำดกระเพำะโคโดยใช้
เครื่องซักผ้ำ' ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2555 ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้รับเกียรติให้เข้าแสดงเป็นผลงานในส่วน 
'นวัตกรรมเกษตรไทย ก้ำวไกลไร้พรมแดน ' ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 31 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผลงานนี้ถือเป็นนวัตกรรมอาหาร
ปลอดภัย เพ่ือยกระดับการล้างกระเพาะโคให้สะอาดและปลอดภัย แทนการขยี้ล้างด้วยรองเท้าบูทบนพ้ืนโรง
ช าแหละ และตอบโจทย์อุตสาหกรรมเพ่ือลดแรงงาน และเวลา ในการล้างกระเพาะโคจ านวนมากต่อวัน ทั้งนี้ได้
ประยุกต์การใช้แรงปั่นเหวี่ยงของน้ าของเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ แบบ 2 ถัง ชนิดฝาบนในการชะล้างเนื้อเยื่อสี
ด าบริเวณผนังกระเพาะโคร่วมกับปูนขาว และปรับเปลี่ยนใบพัดให้มีส่วนประกอบน้อยชิ้นเพ่ือให้ท าความ
สะอาดได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=65:suganya&catid=34&Itemid=61
http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=65:suganya&catid=34&Itemid=61
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กำรบูรณำกำรงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์สู่นวัตกรรมบริกำรวิชำกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้ท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ กับ Guangxi Nanning Zhenpeng Biotechnology Co., Ltd ประเทศจีน ในการขายวัตถุดิบ
กวาวเครือขาว (Kwao Krue Khaw;  peuraria mirifica) เกรด
เภสัชกรรม (pharmaceutical) และเกรดวัตถุเสริมในอาหาร
สัตว์ (Feed additives) ในรูปแบบชิ้นอบแห้ง และผง 
นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมมือนี้นับว่าเป็นการบุกเบิกการส่งออก
กวาวเครือขาวจากการเพาะปลูกอย่างถูกต้องของประเทศไทยไป
ยังตลาดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้ งแรก โดย
กวาวเครือขาวสายพันธุ์ที่ ใช้ ในการส่งออก คือ สายพันธ์ 
SARDI190 ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธ์มากว่า 18 ปี โดย
นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ เป็นผู้วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ตลอดจนศึกษาวิธีการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และแปรรูป 

แบบครบวงจร เพ่ือให้ได้สารออกฤทธิ์ที่พึงประสงค์คงที่  และปัจจุบัน 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสง ได้เปิด
หลักสูตรอบรม “กำรปลูกกวำวเครือขำวเพื่อกำรค้ำและกำรใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนกำรเกษตร” ซ ่งเป็นสุดยอดวิทยำกำรใหม่ ที่จะ
เรียนรู้ ได้ที่นี่ที่ เดียว โดยวิทยำกรที่ มีประสบกำรณ์จริงด้ำน
กวำวเครือขำวมำกว่ำ 18 ปี เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจแล้ว ในรุ่นที่1 เมื่อวันที่วันที่   24 - 26 
กรกฎาคม  2555 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน อ. ก าแพงแสน จ.นครปฐม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติจริง ในเรื่องของการผลิตกวาวเครือขาวเพ่ือการใช้ประโยชน์แบบครบวงจร
ตั้งแต่การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูกในแปลง การจัดการดูแล การเก็บเกี่ยวผลผลิต จนถึงการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว การแปรรูปที่ถูกวิธี สามารถน าผลผลิตไปจ าหน่ายเพ่ือการค้าหรือ

ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ 
นอกจากนี้ผู้อบรมรุ่นแรก
ร่ ว ม มื อ กั น จั ด ตั้ ง เ ป็ น
สมาคมผู้ปลูกกวาวเครือ 
แห่งมหาวิทยาลัย- 
เ กษตรศา สตร์  โ ด ย มี
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติเป็นพ่ีเลี้ยงแกนกลางใน
การจัดตั้งเพ่ือการปลูกกวาวเครือขาวเชิงการค้าแบบยั่งยืน 
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บุคลำกรวิจัยรุ่นใหม่ของสถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจฯ ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ 
นำยธนโชติ   ธรรมชำติ นักวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ   สถำบันสุวรรณ 

วำจกกสิกิจฯ ได้รับเชิญให้เป็นประธำนประธำนในกำรประชุม (Chairman) ในหัวข้อ Session B1: Food 
Security and Poverty Reduction ณ Open University, 3rd Floor MP Building ,Bicol University 
ณ กรุงเลกัสปี ประเทศฟิลิปปินส์     และได้เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย ในหัวข้อ “The Utilization of Bleached 
Shellac and fish Gelatin Complex Edible coating for post harvest Qulity and extended the shelf 
life of Banana” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร. สุดาวรรณ  เชยชมศรี เป็นผู้ร่วมวิจัย ในผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 

2554 ได้ รั บ รางวั ล ระดับ  SILVER ผลงานวิ จั ย เรื่ อง  ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร  “เลื อดจระเข้แคปซู ล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นผลงานของ วิน  เชยชมศรี, จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ สุดาวรรณ  เชยชมศรี,    
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, เยาวดี  คุปตะพันธ์,  วิภาภรณ์  ณ ถลาง และบุญเกื้อ  วัชรเสถียร 

นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร.อัญชลี  รวีโรจน์วิบูลย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ  ภาคบรรยาย รางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  จากการเข้าร่วมประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12  ผลงานวิจัยเรื่อง "การเพาะเลี้ยงอับ
ละอองเกสรพริกส าหรับงานปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทานโรคและการศึกษาต าแหน่งยีน"        

นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนนักวิจัยของประเทศไทย เพ่ือ
เข้าร่วมประชุม  Asian Network on Animal Cell Technology วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ในระหว่างการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 25th Annual and International Meeting of the Japanese 
Association for Animal Cell Technology (JAACT 2012) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555 ณ 
Nagoya Congress Center 
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ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
   

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต ได้รับรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าใน
วงการกีฬาเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2555 ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (หลักสี่ )  โดยสมาคม
ผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ในงานประกาศ
เกียรติคุณนักกีฬาทีมชาติไทย วันนักกีฬายอดเยี่ยม
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2555 
 
2. ด าเนินโครงการฝึกอบรมนานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่ 

- ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ร่วมกับ FAO จัดโครงการฝึกอบรม
นานาชาติ หลักสูตร Postharvest Technology Agricultural Crops ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม  
2555 ให้แก่นักวิชาการ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) จ านวน 5 คน 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ  AVRDC - The World 
Vegetable Center จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร 31th International Vegetable Training Course   
Vegetables: From Seed to Table and Beyond  โดยมีผู้เข้าอบรม จ านวน 23 คน จากประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 

- ศูนย์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดโครงการฝึกอบรม นานาชาติ  หลักสูตร Postharvest 
Technology for Fresh Fruit and Vegetable ให้คณะผู้แทนจากคณะกรรมการกรมส่งเสริมการส่งออกศรีลังกา 
(Sri Lanka Export Development Board-EDB) และผู้แทนจากผู้ประกอบการธุรกิจผักผลไม้และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของประเทศศรีลังกา   ในวันที่ 22  พฤษภาคม 2556 จ านวน 11  คน 

- ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ร่วมกับ JICA จัดโครงการฝึกอบรม 
Development of  Farm  Machinery  Training  Course   for  Small Scale Farmers  ให้กับชาวต่างชาติ 
จ านวน 7 คน ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2555 – 13 ตุลาคม 2555   
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  ร่วมกับคณะเกษตร ก าแพงแสน จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ ประจ าปี 2555 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Tropical Fruits Breeding : Fulfilling Expectations of the Global Supply 
Chanin  วันที่ 24- 29 กรกฎาคม 2555  มีผู้ร่วมโครงการจ านวน 43 คน  
4. ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาเขตก าแพงแสน สาธิตการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ด าและ
น้ ามันเหลือใช้จากครัวเรือน เพ่ือเป็นพลังงานทดแทน รวมถึงการใช้เตาชีวมวล ซึ่งมีประสิทธิภาพในการให้ความ
ร้อนสูง เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ในโครงการ 9 บวร บ้าน วัด โรงเรียน และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในพ้ืนที่ 16 ต าบล  ในอ าเภอก าแพงแสน นครปฐม   
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ดร. สุรัตน์วดี  จิวะจินดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ น.ส. ปุญญารัสมิ์  ภูมิภูเขียว,  
น.ส. ปภัสรา  ตันสมรส และนายธราเทพ  รุ่งกิจจิรพงศ์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัล ดังนี้ 
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1. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ความสามารถในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ในพืชวงศ์ 
Zingiberaceae” ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมกิจกรรม “3rd  SciUS Forum” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริน
ธร  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2556 

2. โครงการวิทยาศาสตร์ เรื่อง “In Vitro Tyrosinase Inhibitory Effect of Selected 
Zingiberaceous Plants” ได้รับรางวัล Bronze Medal in Life Science in the 2nd Asia Pacific 
Conference of Young Scientists, Palembang, Indonesia, 13rd – 20th of May, 2013. 
6. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยร่วมกับสมาคม 
Association of Educators in Agriculture and Environment (APEAEN)  จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  
International APEAEN Conference ครั้งที่ 5 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 48 คน จาก 6 ประเทศ (เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
ฟิลิปปินส์ ลาว จีน และไทย)  และร่วมกับสมาคม Association of International Agricultural and Extension 
(AIAEE)  จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Annual AIAEE Conference  ครั้งที่ 28 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 162 คน 
จาก 11 ประเทศ (แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย บราซิล เอธิโอเปีย เคนย่า มาลี โมซัมบิก ไนจีเรีย สวาซี
แลนด์ และไทย) ในวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 
7. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคม ประจ าปี
พุทธศักราช 2554 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท ร ง พร ะก รุณ า โ ป ร ด เ กล้ า ฯ  ใ ห้ ผู้ แ ท น ห น่ ว ย ง าน ดี เ ด่ น ข อ ง ช า ติ  ป ร ะจ า ปี พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 5 5 4  
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28  มิถุนายน 2555 
ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ส านักนายกรัฐมนตรีจัดงานมอบโล่รางวัลแสดงความยินดีให้หน่วยงานดีเด่นของ
ชาติ สาขาพัฒนาสังคมประจ าพุทธศักราช 2554  ณ ท าเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 

ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน และส านักหอสมุด ก าแพงแสน

ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านกระบวนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2554 ณ วันที่ 11 ก.ย. 55 
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ด้ำนนิสิต 
 
นายนิรอมลี มะกาเจ นิสิตปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง “แบบทดสอบความอดทนที่
เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตซอลตามความต้องการทางสรีรวิทยาและกิจกรรมที่ใช้
ขณะแข่งขัน” จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยงานผลวิจัยดังกล่าวได้ท าการจดลิขสิทธิ์ในนามของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ชื่อผลงานคือ The KASETSART Futsal-
Specific Endurance Test (The KU F-SET)  และได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ปี 2012 ใน Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. ปี 
2012 เล่มที่52 หน้า 366-74 ในหัวข้อเรื่อง Physiological Demands and Activity Profiles during Futsal 

Match Play According to Competitive Level. รวมถึงน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International 
Conference on Sports and Exercise Science. 7–10 February 2012. 
Bangkok, Thailand ในหัวข้อเรื่อง Validity and reliability of The 
Futsal-Specific Endurance Test (The F-SET). 

 
นางสาวศุทธหทัย โภชนากรณ์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รณฤทธิ์ฤทธิรณ จากห้องปฏิบัติการ Near 
Infrared (NIR) Technology ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารได้รับรำงวัล
ดีเด่นอันดับ 1 ระดับอุดมศ กษำจากการประกวดโครงการ "ควำมคิด
ริเริ่มทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพั นำอย่ำงยั่งยืน" ครั้งที่ 
5 หรือSci& Tech Initiative and Sustainability Award: 
STISA เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและ
เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์ จ ากัด 
บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จ ากัดส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง การเป็นผู้น าใน

การด าเนินงานวิจัยของประเทศ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือเทคนิคนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริงเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถสร้างแผนธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือแผนแสดงศักยภาพการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยซึ่งผลงานที่
ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ "กำรศ กษำเบื้องต้นกำรประเมินคุณภำพกำรรับซื้อปลำทูน่ำด้วย
เทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy" 
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นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คว้าเหรียญเงินจากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ใน
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เมื่อวันที่27 เมษายน 2556 
  โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธาจากสถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศไทย
ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันหลายทีม  โดยวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดการแข่งขันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานศึกษาวิจัยให้ดีขึ้นและได้
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยอันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่อไปการแข่งขันเป็นลักษณะ
การน าเสนอโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีต่อคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจากการแข่งขันผลปรากฏว่า ทีมจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนท าคะแนนจนสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้ส าเร็จ 
 
นิสิตบัณ ิตศ กษำภำควิชำวิศวกรรมกำรอำหำร 
ได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอภำคบรรยำยดีเด่น กำรประชุมวิชำกำรวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวแห่งชำติครั้งที่ 10 

นางสาวสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณจากห้องปฏิบัติการ Near Infrared 
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารได้รับ รำงวัลกำรน ำเสนอภำค
บรรยำยดีเด่น ในบทความวิจัยเรื่อง "กำรสร้ำงเครื่อง Diode 
Array NIR spectrometer ส ำหรับวิเครำะห์ปริมำณน้ ำมัน
และควำมชื้นในผลปำล์ม" ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวหน่วยงานร่วม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลเกษตรและ
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวมหาวิทยาลัยข่อนแก่น ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 นี้แบ่ง
การประชุมออกเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน  postharvest 
machinery, biology, logistics และ safety มีผู้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานอย่างมากมายโดยแบ่งเป็นภาคบรรยายจ านวนทั้งสิ้น 91 
บทความและภาคนิทัศน์จ านวน 113 บทความ จากสถาบันการศึกษา
และวิจัยจากภาครัฐ 26 แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยัง

มีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนสนใจน าเข้าร่วมน าเสนอผลงานด้วย 
 

  

http://fe.eng.kps.ku.ac.th/2012/th/index.php?option=com_content&view=article&id=61:ronnarit&catid=34&Itemid=61


       รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

                                       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าปกีารศึกษา 2555 

  

 

    

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 72 ปี ในปี พ.ศ. 2558                         บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน        หน้า    89 

เหรียญทองแดง-กำรแข่งขันแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมปฐพี 
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ำเหรียญทองแดงจากกำรแข่งขันแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมปฐพีซึ่งจัดโดย
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการ
แข่งขันครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 จากสถาบันการศึกษาชั้นน าของ
ประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 10 ทีม วัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันเพ่ือให้นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีได้แสดงความคิดและความรู้ทางด้านวิชาวิศวกรรมปฐพี
และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันต่อไปการแข่งขันเป็นลักษณะการแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมปฐพีโดยท า PowerPoint น าเสนอถึงวิธีการ
แก้ปัญหาต่อคณะกรรมการ จากการแข่งขันผลปรากฏว่าทีมจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  

 
 

      นิสิตวิศวกรรมเกษตรคว้ำรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กำรประชุมวิชำกำรโครงงำนวิศวกรรมเกษตร
แห่งชำติ ครั้งที่ 19 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมน าเสนอผลงานในกำรประชุมวิชำกำรโครงงำนวิศวกรรมเกษตร
แห่งชำติ ครั้งที่ 19  ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพรร่วมกับสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทยซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้ 
บทความเรื่องเครื่องเปลี่ยนถุงน้ ำเกลืออัตโนมัติส ำหรับ
สัตว์ใหญ่ (An automatic saline bag 
replacement machine for farm animal) 
สามารถคว้ารำงวัลโครงงำนด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ภำคโปสเตอร์มา ครองได ้
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รถประหยัดเชื้อเพลิงThe 15th Honda Eco Mileage Challenge 
การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงThe 

15th Honda Eco Mileage Challengeเมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ สนาม
ไทยแลนด์เซอร์กิต  จ.นครปฐมนิสิต และ
อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ร่วม
แรงร่วมใจประดิษฐ์รถเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม 
คือทีมNAGA RAINและทีมGreen 
Serpent  ซึ่งทีม Green Serpent สามารถ
คว้ารำงวัลชนะเลิศ ประเภทรถประดิษฐ์ขวัญ
ใจมหำชนและทีม NAGA RAIN ได้สถิติการ
ประหยัดเชื้อเพลิง อันดับที่ 15 ด้วยสถิติกว่า 
551.29 km/Litreจากทีมผู้ เข้าแข่งขัน  483 ทีมอันเป็นความภูมิใจของทั้งภาควิชาฯ คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งเป็นบันไดให้นิสิตรุ่นหลังก้าวตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพนิสิตของวิทยาเขต
ก าแพงแสนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนต่อไป 
 
ศิษย์เก่ำภำควิชำวิศวกรรมกำรอำหำรรุ่น FE 15 คว้ำรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรแข่งขันผลงำนในโครงกำร 
TPm Champion 2012 

โครงการ TPm Champion ถูกจัดขึ้นทุกปีเป็นการแข่งขันการน าเสนอผลงานที่ใช้ในการปรับปรุงงาน จาก
ส่วนงานต่างๆของบริษัทในเครือเบทาโกร การปรับปรุง อาจเป็นการเพ่ิมผลผลิต หรือการปรับปรุงอ่ืนที่ผลักดันให้
งานนั้นๆเกิดประสิทธิผลสูงสุด และผลตอบแทนที่ได้ อาจแสดงในแง่ค่าใช้จ่ายโรงงาน คุณภาพชีวิตพนักงาน หรือ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในการแข่งขันปีล่าสุด TPm Champion 2012 คุณทรง
ยศ เหลืองวิชชเจริญศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร รุ่น 
FE 15 ปัจจุบันท างานอยู่ที่ บริษัท B.Food Product 
International ในเครือเบทาโกร ได้ตั้งทีมชื่อ ‘D.I.Y’ กับเพ่ือน
ร่วมงานส่งผลงานสร้างสรรค์ชื่อ ‘D.I.Y. Automation by LBDE’ 
เข้าแข่งขันซึ่งเป็นการออกแบบและสร้างเครื่องจักร เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการผลิตเป็นการทดแทนการใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิต

ให้กั บแผนกผลิ ต
ของโรงงานโดยเครื่องจักรนี้ เป็นนวัตกรรมที่มีต้นทุนต่ าบริษัท
สามารถผลิตได้เองและมีประสิทธิภาพสูง จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
89 ทีม ทีม D.Y.I. ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันรอบ
สุดท้าย ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2556 
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นิสิตได้รับยกย่องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
นิสิตได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม คือ นางสาวชนิกา ประยูรวงค์ นิสิตชั้น

ปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี และได้เข้ารับโล่รางวัลกับท่านรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคคง) ณ ตึกสันติ
ไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
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