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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย ใหมีคุณภาพ

รวมทั้งการสรางผลงานและผลผลิตที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและนําพาประเทศสูการพัฒนา

ที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมการดําเนินงานในพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยรายงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2551  

(1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)  ฉบับนี้ ไดรวบรวมผลการดําเนินงานของทั้ง 4 วิทยาเขตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสะทอนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามภารกิจและประเมินตนเอง

ตามดัชนีประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ใน 9 องคประกอบ จํานวน 64 ดัชนี ซึ่งสอดคลองกับ

ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ ดวย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอขอบคุณทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ให

รวมมือเปนอยางดี ในการรายงานและใหขอมูลผลการดําเนินงานทําใหรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ และ

หวังเปนอยางยิ่งวา “รายงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

ฉบับนี้ จะเปนเอกสารที่แสดงใหผูเกี่ยวของทราบถึงผลการประเมินตนเองและผลการประเมินของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในซึ่งทําการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในชวง

วันที่ 31 สิงหาคม  - 3  กันยายน 2552 ไดรับทราบถึงศักยภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจขอมหาวิทยาลัย

อยางชัดเจน สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาถายทอดความรูแกสังคมไทย และสรางความ

เปนเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
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                                                                                                            สวนที่สวนที่ 11                               
 

 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
 

 ชื่อหนวยงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Kasetsart University 

 สถานทีต่ั้ง 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 ตราสัญลักษณ 
ตราประจํามหาวิทยาลัยเปนรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยูกึ่งกลาง ลอมรอบดวยกลีบบัว

คว่ําและกลีบบัวหงายมีขอความวา "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๔๘๖" ลอมรอบเปนชั้นนอกสุด ตาม 

พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540  

เลมที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง 

  

 

 

 

 ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเปนแหงแรกของ

ประเทศไทย โดยถือกําเนิดจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อ พ.ศ. 2460 ตอมาไดขยายและยกฐานะขึ้น

เปนวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และพัฒนาตอมาจนกระทั่งกอตั้งเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยมี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486 ตอมาระหวาง พ.ศ. 2486 – 

2504 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมถึง  6 ฉบับ  และพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 คือฉบับปจจุบัน ไดประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  

เลม 115 ตอนที่ 15 ก วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2541 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทาง

การศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขตหลัก  และ 1 โครงการจัดตั้ง  

ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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วิทยาเขตบางเขน  
ตั้งอยูเลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 มีเนื้อที่ประมาณ 

846 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 30 หนวยงาน ประกอบดวย 16  คณะ 7 สํานัก 6 สถาบัน และ 1 ศูนย ไดแก คณะ

เกษตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร  คณะวนศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตว

แพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยส่ิงแวดลอม สํานัก

ทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการคอมพิวเตอร  สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร สํานักสงเสริม

และฝกอบรม สํานักหอสมุด สํานักประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สถาบัน

คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยสมทบอีก 2 แหง ซึ่งเปนหนวยงานที่ไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยแตอยูในการ

กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตนวชิระ สาขา

ที่ เปดสอนครอบคลุมทั้งทางเกษตรศาสตร  วิทยาศาสตร ศิลปศาสตร บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร และทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

เปดสอนครบทุกระดับปริญญาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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วิทยาเขตกําแพงแสน  
ตั้งอยูเลขที่ 1 หมู 6 ถนนมาลัยแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

73140 มีเนื้อที่ 7,951.75 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 11 หนวยงาน ประกอบดวย 5 คณะ  3 สํานัก 2 สถาบัน และ 1 

ศูนย ไดแก คณะเกษตรกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรมกําแพงแสน สํานักหอสมุดกําแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว และศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  เปดสอนในระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 วิทยาเขตศรีราชา    
ตั้งอยูเลขที่ 199 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  

มีเนื้อที่ประมาณ 199 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 7 หนวยงาน ประกอบดวย 5 คณะ และ 2 สํานัก ไดแก คณะ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาศรีราชา 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เปดสอนใน

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

www.kps.ku.ac.th 

www.src.ku.ac.t



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ตั้งอยูเลขที่ 59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  มีเนื้อที่ประมาณ 

4,000 ไร  และหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 700 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 6 หนวยงาน ประกอบดวย  3 คณะ 2 สํานกั 

และ 1 สถาบัน ไดแก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สํานักงานวิทยาเขต สํานักวิทยบริการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เปด

สอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง และอําเภอบางปลามา  

จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 742 ไร 1 งาน 6.5 ตารางวา   

ตั้งอยูระหวางเขตติดตอของ 3 ตําบล ใน 2 อําเภอของจังหวัด 

สุพรรณบุรี  และอยูหางจากศูนยราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประมาณ 11 กโิลเมตร ดําเนินการจัดการศึกษาสาขา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการทองเที่ยว โดยเนนการพัฒนากําลังคนใน

เขตพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบน  

www.csc.ku.ac.

www.htm.sbc.ku.ac.t
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1.2   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค ไวดังนี้ 

 ปรัชญา และปณิธาน 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนา

ความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปน

ผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ 

 วิสัยทัศน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติมีผลงาน

เปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญา เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมีอํานาจ

ตอรองในประชาคมโลก 

 ภารกิจ 
สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูใน

คุณธรรม มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมีการ

บริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเปน

กลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง 

 วัตถุประสงค 
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยในศาสตรและศิลปทุกสาขาวิชาอยาง

ทัดเทียม ตอเนื่อง  และเปนสากล  ทั้งนี้โดยผดุงความเปนเลิศทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตร  ส่ิงแวดลอม  

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็งของประเทศ  สามารถชี้นําทางดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 

ธุรกิจและบริการ  เพื่อสรางความเจริญแกสังคม  และเศรษฐกิจของประเทศ  

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยัด คลองตัว

โปรงใส  และตรวจสอบได  เนนความเปนธรรมใหแกบุคลากร  และสรางเสริมจิตสํานึกที่ตองรับผิดชอบตอสังคม 

4. เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนและสมาชิกชุมชนทุกวัยใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยระดม
และผสมผสานความรูชุมชนทองถิ่นกับวิทยาการสมัยใหมเปนภูมิปญญาไทย  โดยใชชองทางจัดการศึกษา  การ

บริการวิชาการ  และถายทอดเทคโนโลยีสูภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.3 สีประจํามหาวิทยาลัยและตนไมประจํามหาวิทยาลัย 
สีประจํามหาวิทยาลัยคือ สีเขียวใบไมและตนไม  

ประจํ ามหาวิ ทยาลั ย  คื อ  ตนนนทรี  ( Peltophorum 

pterocarpum ) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปลูกตน

นนทรี จํานวน 9 ตน ณ บริเวณหนาหอประชุม มก. เมื่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 เวลา 15.30 น. นับเปนวัน

ประวัติศาสตร นนทรีทรงปลูก ที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตองจารึกไวในดวงจิตอยางไมมีวันลืม 
 

 
 
 
 
 
 

Kasetsart University Library

ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)
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1.4  การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา :   กองแผนงาน ณ สิงหาคม 2552 
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1.5 การบริหารองคกรและการจัดหนวยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อธิการบดี ท่ีประชุมคณบดี 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

สภาขาราชการ

คณบดี/ผูอํานวยการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย 

ผูชวยอธิการบดี รองอธิการบดี 

คณะกรรมการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/

วิทยาลัย/ศูนย 

รองคณบดี/รองผูอํานวยการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย 

ผูอํานวยการกอง 

เลขานุการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/ 

วิทยาลัย/ศูนย 

หัวหนา 
ภาควิชา/ฝาย 

ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย 

เปลี่ยน อ.ก.ม. เปน ก.บ.ม.  (ตามคําสั่งสภา มก. เร่ืองการแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ เมื่อ 4 ธันวาคม 2551) ณ  พฤษภาคม 2552 

ที่มา :   กองแผนงาน 
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1.6  ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 

นิสิต 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

จํานวนทั้งสิ้น  53,846  คน  (ไมรวบสถาบันสมทบ) รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 โดยมีนิสิตเขาใหมทุกคณะ 

จํานวนทั้งสิ้น 17,062 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.2 และนิสิตรับใหมระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2551 มี

จํานวนทั้งสิ้น 13,082 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.3 

สวนผู สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2551  มีจํานวนทั้งสิ้น  10,771 คน  รายละเอียด 

ดังตารางที่ 1.4 และมีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาไปแลว 6 เดือน (กันยายน 2551) 

รายละเอียด ดังตารางที่ 1.5 

 

 

 

 

 

ตารางที่  1.1  จํานวนนิสิตทั้งหมดของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา  

ปการศึกษา 2551 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 

วิทยาเขต 
 ตร

 ี

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

ตร
 ี

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

ตร
 ี

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 30,546 18 4,067 1,048 35,679 11,545 21 6,277 324 18,167 42,091 39 10,344 1,372 53,846 

วิทยาเขตบางเขน 16,601 11 3,585 868 21,065 6,101 21 5,820 264 12,206 22,702 32 9,405 1,132 33,271 

วิทยาเขตกําแพงแสน 5,111 7 482 180 5,780 1,260 - 159 33 1,452 6,371 7 641 213 7,232 

วิทยาเขตศรีราชา 5,539 - - - 5,539 2,536 - 226 - 2,762 8,075 - 226 - 8,301 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
3,295 - - - 3,295 592 - 72 27 691 3,887 - 72 27 3,986 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี* - - - - - 1,056 - - - 1,056 1,056 - - - 1,056 

สถาบันสมทบ 679 - - - 679 - - 10 - 10 679 - 10 - 689 

รวมทั้งส้ิน 31,225 18 4,067 1,048 36,358 11,545 21 6,287 324 18,177 42,770 39 10,354 1,372 54,535 

 
หมายเหตุ  -  *  โครงการจัดตัง้ 
ที่มา :  กองแผนงาน  : ขอมูล ณ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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ตารางที่  1.2  จํานวนนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต คณะ และระดับการ 

ศึกษาปการศึกษา 2551 

ระดับการศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ 

ปริญญาตรี 
ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รวม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 12,889 39 3,795 339 17,062 

วิทยาเขตบางเขน 6,468 32 3,446 268 10,214 
เกษตร 291 - 193 32 516 

บริหารธุรกิจ 606 - 690 - 1,296 

ประมง 258 - 33 7 298 

มนุษยศาสตร 526 - 117 15 658 

วนศาสตร 287 - 115 6 408 

วิทยาศาสตร 633 - 160 38 831 

วิศวกรรมศาสตร 1,521 - 597 48 2,166 

ศึกษาศาสตร 160 11 429 67 667 

เศรษฐศาสตร 610 - 347 5 962 

สถาปตยกรรมศาสตร 98 - 43 6 147 

สังคมศาสตร 788 - 391 - 1,179 

สัตวแพทยศาสตร 99 - 7 - 106 

อุตสาหกรรมเกษตร 538 21 169 24 752 

เทคนิคการสัตวแพทย 53 - - - 53 

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม - - 27 9 36 

บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ) - - 128 11 139 

 - การจัดการทรัพยากร - - 16 - 16 

 - พัฒนาสังคม - - 66 - 66 

 - พันธุวิศวกรรม - - 10 3 13 

 - การใชที่ดินและการจัดการ  

   ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน - - 10 8 18 

 - ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร - - 9 - 9 

 - คณิตศาสตรศึกษา - - 17 - 17 
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ระดับการศึกษา 
วิทยาเขต 

ปริญญาตรี 
ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รวม 

วิทยาเขตกําแพงแสน 2,109 7 185 66 2,367 
เกษตร กําแพงแสน 588 - 73 10 671 

วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 606 - 9 7 622 

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 241 - - 13 254 

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 611 - 62 1 674 

สัตวแพทยศาสตร - 7 4 - 11 

วิทยาศาสตรการกีฬา 63 - 21 27 111 

บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ) - - 16 8 24 

 - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร - - 15 8 23 

 - เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว - - 1 - 1 

วิทยาเขตศรีราชา 2,574 - 131 - 2,705 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 407 - - - 407 

วิทยาการจัดการ 1,476 - - - 1,476 

วิศวกรรมศาสตรศรีราชา 537 - - - 537 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 154 - - - 154 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา - - 131 - 131 

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 1,266 - 33 5 1,304 
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 143 - - - 143 

ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 488 - 33 5 526 

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 635 - - - 635 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี* 472 - - - 472 
สถาบันสมทบ 193 - - - 193 

 

หมายเหตุ  -  *  โครงการจัดตัง้ 
ที่มา :  กองแผนงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

ตารางที่  1.3   จํานวนนิสิตรับใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต  

และประเภทการรับเขา  ปการศึกษา 2551 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประเภทการรับเขา 

บางเขน กพส. ศรีราชา 
เฉลิมพระเกยีรติ 

จ.สกลนคร สุพรรณบุร*ี รวม 
สถาบัน
สมทบ 

รวม
ทั้งสิ้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6,468 2,109 2,574 1,266 472 12,889 193 13,082 

สอบผาน สกอ. 4,438 1,062 1,166 310 65 7,041 79 7,120 
มก.รับตามขอตกลง 83 218 - - - 301 - 301 

พสวท. 9 - - - - 9 - 9 

สสวท. 1 - - - - 1 - 1 

สวทช. 2 7 - - - 9 - 9 

โครงการโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) 13 - - - - 13 - 13 

โครงการพัฒนากลุม 

ประเทศอินโดจีน 21 - - - - 21 - 13 

โครงการทายาทธุรกิจ 2 - - - - 2 - 2 

จังหวัดชายแดนภาคใต 8 - - - - 8 - 8 

โครงการเรียนลวงหนา 3 - - - - 3 - 3 

สมเด็จพระพี่นาง (สอวน.) 14 - - - - 14 - 14 

โครงการสมเด็จพระเทพฯ 3 - - - - 3 - 3 

ศอบต. 7 - - - - 7 - 7 

โครงการรวมมือกับจังหวัด 

ในภูมิภาคตะวันตก 
- 211 - - - 211 - 211 

มก.รับโดยตรง 1,947 829 1,408 956 407 5,547 114 5,661 

โควตาพิเศษ 304 - 222 - - 526 - 526 

นักกีฬาดีเดน 117 14 - - - 131 - 131 

นักกีฬาดีเดน กําแพงแสน  18 - - - 18 - 18 

นักกีฬาทีมชาติ 23 4 - - - 27 - 27 

วิจัยดีเดน 7 - - - - 7 - 7 

ดนตรีดีเดน 64 - - - - 64 - 64 

สว.มก. 146 - - - - 146 - 146 

โควตาบุตรเกษตรกร/ชาวประมง 

(คณะ) 9 51 - - - 60 - 60 

โครงการขยายโอกาส - - 302 - - 302 - 302 

2 ปริญญาคูขนาน 40 - - - - 40 - 40 

2 ปริญญานานาชาติ (ภาคพิเศษ) 18 - - - - 18 - 18 

โครงการ IUP (ภาคพิเศษ) 19 - - - - 19 - 19 

รับตรงผานคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 297 353 - 624 - 1,274 114 1,388 

โควตานิสิตไทยหัวใจเกษตร 64 - - - - 64 - 64 

โครงการรับสาธิตเขา 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

6 - - - - 6 - 6 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประเภทการรับเขา 

บางเขน กพส. ศรีราชา 
เฉลิมพระเกยีรติ 

จ.สกลนคร สุพรรณบุร*ี รวม 
สถาบัน
สมทบ 

รวม
ทั้งสิ้น 

โครงการรับนักเรียนเรียนดี 10 - - - - 10 - 10 

นักเรียนดีเดนความสามารถพิเศษ - - 1 - - 1 - 1 

โครงการรับนักเรียนที่ 1, ที่ 2 - - 11 - - 11 - 11 

โครงการรับเพิ่มสกลนคร - - - 135 - 135 - 135 

โควตา สาธิต มก. 143 12 3 - - 158 - 158 

โครงการธนาคารหนวยกิต - 82 - - - 82 - 82 

โครงการภาคพิเศษ 680 295 869 197 407 2,448 - 2,448 

 

ที่มา :  กองแผนงาน 

ตารางที่  1.4  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับ

การศึกษา ในปการศึกษา 2551 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 
วิทยาเขต 

 ตร
 ี

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

ตร
 ี

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

ตร
 ี

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร 

โท
 

เอ
ก 

รว
ม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5,483 10 903 116 6,512 1,743 24 2,245 30 4,042 7,226 34 3,148 146 10,554 

วิทยาเขตบางเขน 3,093 10 805 101 4,009 798 24 2,028 14 2,864 3,891 34 2,833 115 6,873 

วิทยาเขตกําแพงแสน 897 - 98 15 1,010 203 - 65 6 274 1,100 - 163 21 1,284 

วิทยาเขตศรีราชา 889 - - - 889 297 - 117 - 414 1,186 - 117 - 1,303 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 604 - - - 604 129 - 35 10 174 733 - 35 10 778 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี* - - - - - 316 - - - 316 316 - - - 316 

สถาบันสมทบ 213 - - - 213 - - 4 - 4 213 - 4 - 217 

รวมทั้งสิน้ 5,696 10 903 116 6,725 1,743 24 2,249 30 4,046 7,439 34 3,152 146 10,771 

 
หมายเหตุ  -  *  โครงการจัดตัง้ 
ที่มา :  กองแผนงาน   
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  -  *  โครงการจัดตัง้ 
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ตารางที่  1.5  การสํารวจผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังจากจบการศึกษา 6 เดือนจําแนก 

ตามการมีงานทําอยูเดิม การไดงานทํา ศึกษาตอและยังไมไดทํางาน ในปการศึกษา 2551 

บัณฑิตท่ีทํางานแลว 

องคกรรัฐ 
และเอกชน 

อาชีพ 
อิสระ 

อื่นๆ 
และ 
ไมระบุ 

รวม 

บัณฑิตท่ียัง 
ไมไดทํางาน 

 
 

วิทยาเขต 
 
 

จํานวน 
ผูสําเร็จ 
การ 
ศึกษา 

จํานวน 
ผู 

บันทึก 
ขอมูล 

ผูท่ี 
ทํางาน 
เดิม 

 
บัณฑิต 

ท่ี 
ศึกษา
ตอ 

 
บัณฑิตไม
ประสงค
จะทํางาน 

ขอบเขต 
ขอมูล 
ท่ี 

สํารวจ 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน % จํานวน % 

๏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 7,226 6,954 421 1,027 347 5,159 3,981 230 53 4.264 82.65 895 17.35 

 - วิทยาเขตบางเขน 3,891 3,796 21 774 189 2,812 2,145 130 34 2,309 82.11 503 17.89 

 - วิทยาเขตกําแพงแสน 1,100 1,020 52 122 35 811 648 33 5 686 84.59 125 15.41 

 - วิทยาเขตศรีราชา 1,186 1,147 14 87 76 970 751 46 12 809 83.40 161 16.60 

 
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

   จังหวัดสกลนคร 
733 687 

100 
38 41 508 386 19 2 407 80.12 101 19.88 

 - วิทยาเขตสุพรรณบุรี 316 304 234 6 6 58 51 2 - 53 91.38 5 8.62 

๏ สถาบันสมทบ 213 211 - 6 2 203 194 1 - 195 96.06 8 3.94 
รวมทั้งส้ิน 7,439 7,165 421 1,033 349 5,362 4,175 231 53 4,459 83.16 903 16.84 

ที่มา        : กองแผนงาน 

 

บุคลากร 
ในปการศึ กษา  2551 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรมี บุ คลากรปฏิบั ติ ง านทุ กประ เภท  

รวมทั้งสิ้น 7,591 คน โดยมีขาราชการ จํานวน 2,626 คน ลูกจางประจํา จํานวน 1,189 คน พนักงาน (เงินรายได

และเงินงบประมาณ) จํานวน 2,677 คน  พนักงานราชการ จํานวน 79 คน  ลูกจางชั่วคราว จํานวน 833 คน 

ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 82 คน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 82 คน  และ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

จํานวน 23 คน  รายละเอียดดังตารางที่ 1.6 

อาจารยประจําที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต  (ไมนับอาจารย รร.สาธิตฯ) มีจํานวน  2,316 คน   

มีสัดสวนคุณวุฒิ  ตรี : โท : เอก = 3.67 : 41.43 : 48.70 และสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ  อ. : ผศ. : รศ.  

: ศ. = 52.98 : 23.49 : 21.89 : 1.64  รายละเอียดดังตารางที่ 1.7  
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ตารางที่ 1.6  จํานวนบุคลากร จําแนกตามวิทยาเขตและประเภท ปการศึกษา 2551 

พนักงาน ลูกจางช่ัวคราว 
ลําดับ 
ท่ี 
 

วิทยาเขต 
ขา 

ราชการ 
เงินงบ 

ประมาณ 

เงิน 

รายได 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง 
ประจํา 

เงินงบ 

ประมาณ 

เงิน 

รายได 

ลูกจาง 
ชาวตาง 
ประเทศ 

ผูทรง 
คุณวุฒิ 
พิเศษ 

ผูมีความรู 
ความ 

สามารถ 
พิเศษ 

รวม 
คิดเปน
รอยละ 

1 บางเขน 2,102 1,056 682 31 743 53 558 81 58 18 5,382 70.90 

2 กําแพงแสน 502 248 164 12 431 13 181 0 3 1 1,555 20.48 

3 ศรีราชา 16 84 164 4 15 0 0 0 20 0 303 3.99 

4 เฉลิมพระเกียรติ 

จ. สกลนคร 6 244 35 32 0 0 28 1 1 4 351 4.62 

 รวม 2,626 1,632 1,045 79 1,189 66 767 82 82 23 7,591 100.00 

 
คิดเปน 
รอยละ 

34.59 21.50 13.77 1.04 15.66 0.87 10.10 1.08 1.08 0.30 100.00  

 

 

 

ตารางที่ 1.7    จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   

ปการศึกษา 2551 

วิทยาเขต 
ระดับการศึกษา  

/ ตําแหนงทางวชิาการ บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวดัสกลนคร 

รวมทั้งหมด 
(ไมนับรวม
ลาศึกษาตอ) 

ลาศึกษาตอ รวมทั้งหมด 

ระดับการศึกษา 1,535 303 105 113 2,056 260 2,316 

ปริญญาตรี 48 4 12 4 68 17 85 

ปริญญาโท 555 135 78 92 860 243 1,103 

ปริญญาเอก 932 164 15 17 1,128 0 1,128 

ตําแหนงทางวิชาการ 1,535 303 105 113 2,056 260 2,316 

อาจารย 626 152 94 110 982 245 1,227 

ผูชวยศาสตราจารย 445 72 10 3 530 14 544 

รองศาสตราจารย 431 75 0 0 506 1 507 

ศาสตราจารย 33 4 1 0 38 0 38 

ขอมูลรายงาน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2552
หมายเหตุ  :   -    โครงการจัดตั้ง * ยุบรวมสังกัดวิทยาเขตบางเขน 

       -    ไมนับจํานวนอาจารย  รร.สาธิตฯ   

ที่มา   : กองการเจาหนาที่  

 

 

หมายเหตุ    :  ไมนับบุคลากรหมวดแรงงาน :  ไมนับบุคลากรปฏิบัติงานนอยกวา 9 เดือน 
ที่มา  : กองการเจาหนาที่             
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 หลักสูตร 

ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดสอนหลักสูตรและสาขาวิชา รวมท้ังส้ิน  370  

หลักสูตร  จํานวน  397  สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1.8  พรอมท้ังไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรใหม ซึ่ง

เปนหลักสูตรภาคปกติ  14  หลักสูตร และดําเนินการปรับปรุง จํานวน  36  หลักสูตร รายละเอียด  ดังตารางที่ 1.9 
 

                                                                                          

 

 

 

 
 

ตารางที่ 1.8  จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไดรับอนุมัติเปดสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ปการศึกษา  2551  

จํานวน/ระดับการศึกษา 
ประเภทของการเปดสอน 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

๏ หลักสูตร 

    ภาคปกติ 

 หลักสูตร 131 8 160 71 370 

 สาขา 151 8 163 75 397 

    ภาคพิเศษ 

 หลักสูตร 29 1 59 11 100 

 สาขา 29 1 59 11 100 

๏ หลักสูตรนานาชาติ 

    ภาคปกติ 

 หลักสูตร 7 1 20 9 37 

 สาขา 7 1 20 9 37 

    ภาคพิเศษ 

 หลักสูตร 3 0 3 0 6 

 สาขา 3 0 3 0 6 

หมายเหตุ  หลักสูตรภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ใชหลักสูตร/สาขา เดียวกับภาคปกติ 

  ที่มา   : กองบริการการศึกษา 
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ตารางที่ 1.9  การเปดหลักสูตรใหม  ปการศึกษา  2551  รวม  14  หลักสูตร 

ประเภท รายชื่อหลักสูตร สภา มก.อนุมัติ 

๏  ปริญญาตรี  ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตาง ประเทศ  

(นานาชาติ) 
1 ธันวาคม 2551 

 ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) (นานาชาติ) 26 มกราคม 2552 

๏  ปริญญาโท  วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย) 18 สิงหาคม 2551 
 ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) 15 กันยายน 2551 
 วท.ม. (สุขภาพพืช) 26 มกราคม 2552 
 วท.ม. (วิทยาศาสตรทางดินและเทคโนโลยีการจัดการ) 26 มกราคม 2552 
 วท.ม. (อารักขาพืช) 26 มกราคม 2552 
 ศศ.ม. (โลกาภิวัตน) 23 มีนาคม 2552 
 ศษ.ม. (การจัดการเรียนรู) 23 มีนาคม 2552 
 ศศ.ม. (นิเทศศาสตรและสารสนเทศ) 27 เมษายน 2552 
 วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นพิภพ) 27 เมษายน 2552 

๏  ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย) 18 สิงหาคม 2551 

 วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร) 15 กันยายน 2551 

 ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นพิภพ) 27 เมษายน 2552 

ตารางที่ 1.10  การปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา  2551 รวม  36 หลักสูตร 

ประเภท รายชื่อหลักสูตร สภา มก.อนุมัติ 

๏  ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 16 มิถุนายน 2551 
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) 16 มิถุนายน 2551 
 วท.บ. (สถิติ) 16 มิถุนายน 2551 
 วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) 21 กรกฎาคม 2551 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) (นานาชาติ) 21 กรกฎาคม 2551 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) 21 กรกฎาคม 2551 
 วท.บ. (ทรัพยากรเกษตร) 18 สิงหาคม 2551 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (นานาชาติ) 15 กันยายน 2551 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 15 กันยายน 2551 
 ศษ.บ. (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) 15 กันยายน 2551 
 ภ.สถ.บ. 1 ธันวาคม 2551 
 วท.บ. (วิศวกรรมอาหาร) 1 ธันวาคม 2551 
 ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 1 ธันวาคม 2551 
 วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาวิชาพฤกษศาสตร 1 ธันวาคม 2551 

 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) 1 ธันวาคม 2551 
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ประเภท รายชื่อหลักสูตร สภา มก.อนุมัติ 

 วท.บ. (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) 1 ธันวาคม 2551 
 วศ.บ. (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) 1 ธันวาคม 2551 
 วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) 1 ธันวาคม 2551 
 วท.บ. (ชีวเคมี) 26 มกราคม 2552 
 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 
26 มกราคม 2552 

 ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 27 เมษายน 2552 
 ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชน) 25 พฤษภาคม 2552 

๏  ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 16 มิถุนายน 2551 
 วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร) 15 กันยายน 2551 
 วท.ม. (พืชสวน) 1 ธันวาคม 2551 
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 26 มกราคม 2552 
 วท.ม. (สัตวศาสตร) 26 มกราคม 2552 
 วท.ม. (ชีวเคมี) 23 มีนาคม 2552 
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 27 เมษายน 2552 
 วท.ม. (สถิติ) 25 พฤษภาคม 2552 

๏  ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 16 มิถุนายน 2551 
 ปร.ด. (พืชสวน) 1 ธันวาคม 2551 
 ปร.ด. (สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 1 ธันวาคม 2551 
 ปร.ด. (สัตวศาสตร) 26 มกราคม 2552 
 ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 23 มีนาคม 2552 
 วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 27 เมษายน 2552 

ที่มา   :   กองบริการการศึกษา 
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การวิจัย 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการวิจัยจํานวนทั้งส้ิน 1,265 โครงการ และ

มีงบประมาณในการทําวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 919,260,031 บาท ดังตารางที่ 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.11 จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแหลงทุนอื่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ประเภททุน/แหลงทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

รวมทั้งส้ิน 1,265 919,260,031 
๏ การวิจัย 1.242 905,360,031 

     งบประมาณของมหาวิทยาลัย 657 258,124,710 

          - งบประมาณแผนดิน 477 240,736,130 

          - เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 55 9,135,560 

          - เงินรายไดของหนวยงาน 78 6,630,520 

          - ทุนสวนตัว 47 1,622,500 

     องคกรรัฐ 470 492,890,119 

     องคกรอิสระและเอกชน 91 128,042,734 

     องคกรตางประเทศ 24 26,302,468 

๏การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 23 13,900,000 

     งบประมาณแผนดิน 23 13,900,000 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.                     

                                                                                              (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2552) 
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งบประมาณ 
 

ตารางที่ 1.12    เปรียบเทียบรายจายของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2551 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทงบ งปม.แผนดิน งปม.เงินรายได รวม รอยละ 
สัดสวน 

งปม.แผนดิน : งปม.รายได 

รวม 2,979.387 3,247.262 6,226.649 100.00 47.85 : 52.15 

งบบุคลากร 1,438.596 420.395 1,858.991 29.86 77.39 : 22.61 

งบดําเนินการ 338.361 1,538.683 1,877.045 30.15 18.03 : 81.97 

งบลงทุน 314.858 429.315 744.173 11.95 42.31 : 57.69 

งบเงินอุดหนุน 858.103 317.793 1,175.896 18.88 72.97 : 27.03 

งบรายจายอื่น ๆ  29.468 541.076 570.544 9.16 5.16 : 94.84 

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายไดซึ่งรวมภาคปกติ และภาคพิเศษ 

ที่มา        : กองแผนงาน 

ตารางที่ 1.13    การบริหารจดัการงบประมาณแผนดินเพื่องานกอสรางใหม งานปรับปรุงส่ิงกอสราง และงาน

ปรับปรุงสาธารณูปโภค ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
หนวย : ลานบาท 

วิทยาเขต/หนวยงาน งานกอสรางใหม 
งานปรับปรุง 
ส่ิงกอสราง 

งานปรับปรุง
สาธารณูปโภค 

รวม 

รวม 283.90 - - 283.90 

๏  วิทยาเขตบางเขน 197.90 - - 197.90 

- สํานักงานอธกิารบดี 70.50 - - 70.50 

- คณะเกษตร 64.90 - - 64.90 

- คณะสังคมศาสตร 24.00 - - 24.00 

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21.50 - - 21.50 

- คณะบริหารธุรกิจ 17.00 - - 17.00 

๏  วิทยาเขตกําแพงแสน 40.00 - - 40.00 

- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 20.00 - - 20.00 

- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 20.00 - - 20.00 

๏  วิทยาเขตศรรีาชา 26.50 - - 26.50 

- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 26.50 - - 26.50 

๏  วิทยาเขตกระบี่* 4.96 - - 4.96 

๏  วิทยาเขตสุพรรณบุรี* 14.54 - - 14.54 

  หมายเหตุ  -  *  โครงการจัดตัง้       ที่มา  : กองแผนงาน       
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1.7  ผลการดําเนินงานในระบบประกนัคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประจาํปการศึกษา 2551 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเปนไปตามที่ พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา และไดใชกลยุทธการใหความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพแกบุคลากร พรอมๆ กับดําเนินการพฒันา

ระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาความหลากหลายในภารกิจของหนวยงานภายในและวัฒนธรรมการ

ดําเนินงานภายใน และอาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เปน 3 ขั้นตอน ไดแก 

การควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment) ทั่วทั้งองคกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้นเองเปน 2 รูปแบบ คือ 
1. ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ประกอบดวย  

9 องคประกอบ 
2. ระบบประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวย  

6 องคประกอบ 
สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ ทั้ง 2 ระบบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดความรับผิดชอบไวที่  3 

ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหนวยงาน ภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานี ทั้งนี้ โดยมีการกําหนดดัชนี

ตรวจสอบ   ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของทั้ง 2 ระบบ เพื่อติดตามการดําเนินงานและ

การพัฒนาของหนวยงานอยางตอเนื่อง  

สําหรับปการศึกษา 2551 มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตางๆ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง กลาวคือ เมื่อเสร็จส้ินจากการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา  

จะมีการติดตามขอขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมิน

คุณภาพภายใน และหนวยงานตางๆ ที่รับการตรวจสอบ/ประเมิน เพื่อนําขอมูลและปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งไดมีการพิจารณาความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก

มหาวิทยาลัย ไดแก การกําหนดตัวบงชี้จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (สกอ .) ตัวชี้วัดของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)  ซึ่งเปนกลไกการปรับปรุงอยางตอเนื่องตามวงจร P-D-C-A จากการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  

 สําหรับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ภายหลังจากเสร็จส้ินการประเมินคุณภาพ

ภายใน พรอมดวยขอมูลปอนกลับ และขอมูลการปรับปรุงตัวบงชี้ของ สกอ.ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 

 1.1  การพัฒนาดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐาน  ยังคงใชคูมือดัชนีประเมินและเกณฑ

มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551 ทั้ง 3 เลม ไดแก 1) สําหรับคณะวิชา 

2)  สําหรับสํานัก สถาบัน และ 3)  สําหรับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย แตมีการปรับลดดัชนีเพื่อความเหมาะสมดังนี้ 

1)   ดัชนีที่ตัดออก คณะ สํานัก สถาบัน และ มก. อยางละ 1 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 5.5, 2.14 และ 

5.7 ตามลําดับ 
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 2)   เก็บขอมูลแตไมประเมินฯ คณะ 4 ดัชนี (1.3, 2.15, 5.4, 8.2) สํานัก สถาบัน 4 ดัชนี  

(1.3, 1.4, 2.13, 4.2) 

3)   มีแกไขคําผิดของดัชนีที่มีการผิดพลาด  

 สรุปจํานวนดัชนีที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 2551 คือ 

- ระดับ คณะวิชาจํานวน 42 ดัชนีใน 9 องคประกอบ สํานัก 22 ดัชนี ใน 6 องคประกอบ และ

ดัชนีที่หนวยงานเพิ่มเติมได 8 ดัชนี สถาบันจํานวน 30 ดัชนี ใน 6 องคประกอบ 

- ระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย จํานวน 64 ดัชนี ใน 9 องคประกอบ 

 

 

 

 

 

  1.2  วิธีการประเมินผล การดําเนินการประเมินเปนประเมินผลรายดัชนี คะแนนเต็ม 5 

คะแนน โดยแยกเปน 3 สวน คือ ประเมินผลการดําเนินงานรายดัชนีคิดคะแนนเต็ม  3 คะแนน ประเมินการบรรลุ

เปาหมาย 1 คะแนน และประเมินพัฒนาการ 1 คะแนน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมินสูง

กวาผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา หรือผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑระดับ 3 และผล

การดําเนินงานในรอบปที่ประเมินก็อยูในเกณฑระดับ 3 เชนเดียวกัน 

  1.3  การประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการประเมินคุณภาพภายใน 

เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหนวยงาน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 โดย มีการ

ประเมินตามดัชนีที่มีการปรับปรุงตามขอ 1.1 รวมทั้งกําหนดแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ระยะเวลาที่ทุกหนวยงานตองจัดสงรายงานการประเมินตนเอง  มีการประชุมชี้แจงใหทุกหนวยงานทราบ ซึ่งการ

ดําเนินงานในแตละระดับ ดังนี้ 

  -   ระดับคณะวิชา สํานัก/สถาบันและหนวยงานเทียบเทา ในทุกวิทยาเขต  ใชเวลาในการ

ประเมินฯ หนวยงานละ 2 – 3 วัน ซึ่งดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2552 รวมท้ังสิ้น 54 

หนวยงาน ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในใชตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินของ สกอ. คือ ประมาณ 3-5 คน  โดยมีผูประเมินภายนอกอยางนอย 1 คน   

-  ระดับวิทยาเขต แตละวิทยาเขตตองรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในวิทยาเขต จัดทํา

รายงานประเมินตนเองระดับวิทยาเขตจํานวน 64 ดัชนี โดยประเมินที่คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามแนวทางขอ 1.2 

สงใหสํานักประกันคุณภาพ 

-  ระดับมหาวิทยาลัยมีการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงาน เพื่อจัดทํารายงานประกัน

คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ รายงานฯ ฉบับนี้ ซึ่งเปนรายงานการประเมิน

ตนเองตามดัชนีประเมิน จํานวน  64 ดัชนี และประเมินผลการดําเนินงานตามคะแนนเต็ม 3 คะแนน  

สําหรับการบรรลุเปาหมายและมีพัฒนาการจะรายงานผลโดยไมคิดเปนคะแนนตามแนวทางการประเมินของ 
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สกอ. เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินระดับสถาบันระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2552 และสงรายงาน

ผลการประเมินฯ ทันภายใน 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา ตามที่ สกอ.กําหนด 

 2. การประกันคุณภาพภายใน  ในปการศึกษา 2551  มีการดําเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ตามผลการดําเนินในรอบปการศึกษา 

2550 ตามดัชนีและเกณฑประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งส้ิน 56 หนวยงาน ในเดือนกรกฎาคม - 

สิงหาคม 2551 ตอจากนั้น สํานักประกันคุณภาพ ไดดําเนินงานประสานงานรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ

เพื่อจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานในภาพรวมและทําการประเมินผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามตัวบงชี้ของ สกอ. ในกลุมของมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิต

และวิจัยจํานวน 41 ตัวบงชี้ 9 องคประกอบ เพื่อรับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551จํานวนทั้งส้ิน 19 ทาน โดยทําการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแตวันที่ 

14 – 19 กันยายน 2551 ผลการประเมินจากการของคณะกรรมการฯ ในภาพรวม อยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย

เท ากับ  2.56 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ไดส ง รายงานประกันคุณภาพประจํ าปการศึกษา  2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมฯ ให สกอ. ภายในกําหนด 120 วัน

หลังสิ้นปการศึกษา (วันที่ 30 กันยายน 2551) และสงเขารวมใน “โครงการประกวดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550” ที่ สกอ.จัดขึ้น และผลการตัดสิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการคัดเลือกเปน  1 ใน  8 สถาบัน ที่มีระบบประกันคุณภาพที่ได
มาตรฐาน  ซึ่งไดรับโลหรางวัล พรอมประกาศเกียรติคุณในการประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปแหง

คุณภาพการอุดมศึกษาไทย”  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ มุงเนนการใหความรูดานประกันคุณภาพกับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย เพื่อนําไปประยุกตใชกับงานประจํา โดยในปการศึกษา 2551 ไดจัดกิจกรรมการฝกอบรม ประชุม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา บรรยายพิเศษเพื่อการเพิ่มพูนความรู รวมทั้งส้ิน 12 กิจกรรม มีบุคลากรเขารวม

ทั้งสิ้น 876 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดเพิ่มเติมตามความตองการเฉพาะของแตละหนวยงานอีกดวย  มีการให

ความรูโดยไมจํากัดสถานที่และเวลาโดยจัดทําจดหมายขาวประจําเดือน และมี web site เปนอีกชองทางของการ

ส่ือสาร 
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           สวนที่สวนที่ 22     

 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดเนนในการผลิตบัณฑิตและวิจัย โดยไดพัฒนา

ดัชนีและเกณฑประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 

องคประกอบ จํานวน 64 ดัชนี ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐาน ของ สกอ.จํานวน 41 ตัว

บงชี้ ใน 9 องคประกอบ   สอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑของ สมศ. 43 ตัวบงชี้ ใน 7 มาตรฐาน และสอดคลอง

กับ ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ใน 4 มิติ  โดยการประเมินรายดัชนีใชแนวทางเดียวกับการประเมินตัวบงชี้ของ สมศ.  คือ 

มี  3  สวน ซึ่งประกอบดวย สวนที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงาน  3 คะแนน สวนที่ 2 ประเมินผลการบรรลุตาม

เปาหมาย 1 คะแนน และสวนที่ 3 ประเมินพัฒนาการโดยเทียบกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมาถามีผลการ

ดําเนินงานดีขึ้น  หรือผลการดําเนินงานไดมาตรฐานอยูในระดับ 3 คะแนน เชนกัน แลวถือวามีพัฒนาการ 1 

คะแนน 

ในรายงานฉบับนี้ แสดงคะแนนผลการประเมินตนเองไวเพียง 3 คะแนนของสวนที่ 1 สําหรับสวนที่ 2 

และสวนที่ 3 ประเมินใหทราบวาบรรลุเปาหมายและมีพัฒนาการเทานั้น แตไมไดระบุคะแนนของสองสวนนี้ 

พรอมดวยผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 

กันยายน 2552 ไวดวย 
 

ตารางที่ 2.1    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ประจําปการศึกษา 2551  
 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแยกองคประกอบคุณภาพ 

 

คะแนนเฉลี่ย 
รายองคประกอบ 

ผลการประเมนิ 
องคประกอบ 

จํานวน
ดัชน ี

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 3 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 18 2.61 2.39 ดีมาก ด ี

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 4 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 9 2.89 2.78 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 6 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 2.67 2.33 ดีมาก ด ี

องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 13 2.92 2.85 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 5 2.40 2.20 ด ี ด ี

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนผลการประเมิน 64 2.78 2.66 ดีมาก ดีมาก 

ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพ

ภายในประจําปการศึกษา ภายในประจําปการศึกษา 22555511    
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โดยมีรายละเอยีดการประเมินผลรายดัชนีจําแนกตามรายองคประกอบไดดังนี้ 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดดัชนีประเมินฯ  ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนงาน จํานวน 3  ดัชนี  ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแตละดาน ไดแก 

ดานการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการ

กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานซึ่งการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ  ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ  ทั้งนี้ เพื่อใหการ

ดําเนินการเปนไปอยางมีคุณภาพ และเปนไปตามทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม รวมทั้งเปนที่ยอมรับของสังคม  

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมิน

จากคณะกรรมการฯ ในภาพรวมขององคประกอบที่ 1 เทากับ 2.67 คะแนน   สามารถบรรลุ

เปาหมายทั้ง 3 ดัชนี และมีพัฒนาการ จํานวน 2 ดัชนี  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา 
2551 

2550 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2550 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

1.1 มีการกําหนด
ปรัชญา หรือปณธิาน 

ตลอดจนมีกระบวน 

การพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมี

การกําหนดตัวบงชี้เพ่ือ

วัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 7 7 7 3 3 3     

1.2  รอยละของการ

บรรลุเปาหมายตามตัว

บงชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 70 90.00 88.89 88.89 3 2 2     

1.3  มีการกําหนดแผน

กลยุทธทีเ่ชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ 

ระดับ 5 5 5 5 3 3 3     

คะแนนผลการประเมิน  2.67 2.67  
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ดัชนีที่ 1.1 : มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

เปาหมาย : ระดับ 7    ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 1.1 ตัวบงชี้ของสมศ.    :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกัน

และกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน  

 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย 

 6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ   

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

อยางสม่ําเสมอ  

 7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง  

 

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 7 ระดับ ดังนี้ 
 ผลการดําเนินงาน  
 1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยไดกําหนดปณิธาน ไวดังนี้   

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนสถาบันที่มปีณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมแสวงหา และพัฒนาความรู ให

เกิดความเจริญงอกงามทางภมูิปญญา  ที่เพยีบพรอมดวยวชิาการ  จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเปน ผูชี้นํา

ทิศทาง  สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม  เพื่อความคงอยู  ความเจริญและความเปนอารยะของชาต”ิ ซึ่ง

ปณิธานดังกลาวปรากฏในหนังสือเผยแพรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน  รายงานประจําป  นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยไดนําเผยแพรบนเว็บไซดของมหาวิทยาลัยที ่http://www.ku.ac.th/about/mission.html (1.1-1-1) 

 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง
กันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ในการ

พัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  กล

ยุทธ  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย รวมทั้ง โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการโดยให
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หนวยงานและประชาคมมีสวนรวม  ซึ่งในชวงที่ผานมาไดมีการจัดประชุมผูบริหารระดับสูงและไดจัดทําแผนระยะ

ยาว เรียกวาโครงการมองอนาคต มก. พ.ศ.2566 (KU Foresight)  อันเปนความคาดหวังของประชาคมในอนาคต 

โดยมีทุกภาคสวนเขามารวมใหขอคิดเห็นและจัดทํา ซึ่งเปนการมองอนาคตในระยะยาวของมหาวิทยาลัย และ

ขอมูลตาง ๆ เหลานี้ไดสงไปถึงบุคลากร นิสิตปจจุบัน นิสิตเกา บุคคลภายนอก ใหมีสวนรวมในการจัดทํา

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการวางแผนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ในขณะเดียวกัน เมื่อรัฐบาล

มีนโยบายใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  โดยใหมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ในชวงเวลา

ขณะนั้น มหาวิทยาลัยก็ไดดําเนินการดังนี้   

 1. ไดนําแผนยุทธศาสตร พ.ศ.2548-2551 มาทบทวนและยกรางกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั โดยการจัดประชุมระดมความคิดจากผูบริหาร และผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

เชน การประชมุ KU Summit โดยมีขอมูลประกอบ คือ  

                 -     คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2548 

- แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 - 2551 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2550-2554 

- แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานกังาน ก.พ.ร.  สํานักงงบประมาณ  

      และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

- ผลการประชุม KU Summit ครั้งที่ 1-2 

- รางแผนที่เชิงกลยุทธ (Strategy Map) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 - 2551 

- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน 

      และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

- รายงานการศึกษาคาใชจายตอหนวยมหาวิทยาลัยของรัฐ 

นอกจากขอมูลที่กลาวในเบื้องตนแลว ในการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย ยังไดคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ 

เพื่อนํามาประกอบในการวางแผน ดังนี้  
ปจจัยที่นํามาประกอบการวางแผน วิธีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ  

เพ่ือนําไปประกอบการวางแผน 

ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและ 

ระยะยาวของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย  

รวมทั้งสวนราชการหรือองคกรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน 

 

1. ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการ

ประชุมระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และ

ผูเกี่ยวของเพื่อจัดทํากรอบหลักแผนของมหาวิทยาลัย  

       ซึ่งในการประชุมลักษณะดังกลาวจะไดรับขอคิดเห็นและ

แนะนําที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกับปจจัยความ

ตองการดังกลาว 
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ปจจัยที่นํามาประกอบการวางแผน วิธีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ  

เพ่ือนําไปประกอบการวางแผน 

 2.  จัดทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับความคิดเห็นของนายจาง/

ผูประกอบการที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาในแตละปซึ่งมีการดําเนินการเปนประจําทุกป 

สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวน 

ราชการ 

 

1. ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการ

ประชุมระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และ

ผูเกี่ยวของ  

2. หนวยงานที่เกี่ยวของศึกษา คนควารวบรวมขอมูล/

สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบของสถาบันตาง ๆ 

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเทคโนโลยี และ

ดานอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลตอบริการและการดําเนินงานของสวน

ราชการ 

1. ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการ

ประชุมระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และ

ผูเกี่ยวของ  

2. มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการศึกษาวิเคราะห

และวางแนวทางการพัฒนา เชน มีแผนพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ของสวนราชการ เชน 

งบประมาณ เวลา เปนตน 

ทรัพยากรตางๆไดจากการรวบรวมของฝายเลขานุการ(กอง

แผนงาน) ซึ่งประสานงานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่

รับผิดชอบในแตละดาน 

ความเสี่ยงในดานการเงิน สังคมและจริยธรรม 

กฎหมาย ขอบังคับ และดานอื่นๆ 

รายงานการตรวจสอบ วิเคราะห และขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดทําระบบการ

ควบคุมภายใน คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักประกันคุณภาพ มก. 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศ 

หรือระดับโลก 

ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการประชุม

ระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของ 

 

 2. ฝายวางแผน ยกรางแผน โดยเพิ่มเติมสวนของกลยุทธ  รวมทั้งผลผลิต/ตัวชี้วัด ที่รวบรวมได
จากที่ประชุมระดมสมองระดับบริหาร และ/หรือรวบรวมประเด็นเสนอพิจารณาเพิ่มเติมจากคณบดี / 
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน และเสนอที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบและอนุมัติตามลําดับ 
 3. หนวยงานระดับคณะจัดทําโครงการรายละเอียดแผนปฏิบัติการของโครงการที่อยูในแผน

ยุทธศาสตรโดยเพิ่มเติมรายละเอียดกิจกรรม ชวงเวลาที่ดําเนินการ ประมาณการงบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

รวมทั้งตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
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 4. ในระยะเดือนมิถุนายนหากมีการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร หรือขอมูลอื่นใดของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ทางกระทรวงฯ จะแจงใหมหาวิทยาลัยนําไปใชในการทบทวนและปรับปรุงแผนเสนอที่

ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบหนวยงานระดับคณะนําไปปฏิบัติ

ประกอบการทบทวนเปาหมายงานและโครงการ 

 5. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รวบรวมผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อรับ

การตรวจสอบประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้งรายงานการดําเนินงานดานงบประมาณให

มหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะหและจัดทําสารสนเทศเพื่อใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธในระยะ

ตอไป  โดยมีแผนการดําเนินการ/กระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทําแผนดังนี้ 

 
  
แผนการดาํเนนิงาน/กระบวนการ/ข้ันตอนในการจัดทาํแผน 
 

แผนปฏิบัติ 
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผน ผูเกี่ยวของที่
สําคัญ 

กรอบเวลาที่ใช 
ในการวางแผน 

เหตุผลในการกําหนด
กรอบเวลา 

4 ป (พ.ศ.2548-

2551) 

(1.1-2-1) 

1. จัดประชุมผูบริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัย (KU Summit )ในวันที่ 

      7-8 พฤษภาคม 2548 เพื่อระดม 

      ความคิดของผูบริหารระดับอธิการบดี  

      คณบดี ผูอํานวยการสถาบันและสํานัก 

สภา

มหาวิทยาลัย 

 

อธิการบดี  

 

มี.ค. – ก.ค. 

 

1. เปนระยะเวลาที่

สอดคลองตามการ

กําหนดและประกาศใช

แผนบริหารราชการ

แผนดินของรัฐบาลซึ่ง  
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แผนปฏิบัติ 
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผน ผูเกี่ยวของที่
สําคัญ 

กรอบเวลาที่ใช 
ในการวางแผน 

เหตุผลในการกําหนด
กรอบเวลา 

       พรอมรองและผูชวย ในการวางแผน

ปฏิบัติราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มีการนําสารสนเทศจากแผนการมอง

อนาคตและผลการประเมินของ สมศ.

มาใชประกอบในการประชุม (1.1-2-2) 

2. ฝายวางแผน ยกรางแผนและแจงให

ผูบริหารระดับคณะ สถาบัน สํานัก 

พิจารณาเพื่อนํามาปรับปรุงเพิ่มเติม 

3. เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางแผนฯในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2548 เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ค.48 
(1.1-2-3) 

4. หนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยจัดสง

แผนง าน/โครงการตามกรอบ

ยทุธศาสตรที่ผานที่ประชุมคณบดี 

5. จัดสง แผนใหสกอ. (1.1-2-4) 

6. ทบทวนและปรับปรุงแผนใหสอดคลอง

ตามประเด็นยุทธศาสตรของสกอ.ตาม

ชวงเวลาที่ สกอ.มีการปรับปรุงแผนซึ่ง

กําหนดไวประมาณเดือนมิถุนายน 

7. นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา  

7.1 การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ.2548-2551) เพื่อ

ประกอบการจัดทําคํารับรอง การ

ปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 

พ.ศ.2550 (1.1-2-5) 

7.2 การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ.2548-2551) เพื่อ

ประกอบการจัดทําคํารับรอง 

 การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 

พ.ศ.2551 (1.1-2-6) 

7.3 การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ. 2551 – 2554) เพื่อให

สอดคลองกับแผนการบริหาร

รองอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี 

ผูบริหาร

หนวยงานระดับ

คณะ สถาบัน 

สํานัก ของ

มหาวิทยาลัย 

 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายในและ

ภายนอกของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรรมการสภา 

มก. ซึ่งมี

องคประกอบทั้ง

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายในและ

ภายนอกรวม

เปนกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส.ค. 

21 ส.ค.2549 

 

 

 

 
 

27 ส.ค.2550 

 

 

 

 

20 พ.ค. 2551 

 

 

เปนกรอบในการจัดทํา

แผนของมหาวิทยาลัย 

2. สอดคลองตาม

ระยะเวลาในการปรับ

แผน 4 ปของ สกอ.เพื่อ

มหาวิทยาลัยจะได

พิจารณาปรับแผนให

สอดคลองตามการ

ปรับปรุงแผนของ

รัฐบาลและสกอ. 
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แผนปฏิบัติ 
ราชการ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผน ผูเกี่ยวของที่
สําคัญ 

กรอบเวลาที่ใช 
ในการวางแผน 

เหตุผลในการกําหนด
กรอบเวลา 

ราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551 – 

2554) ในสมัย ฯพณฯ สมัคร 

สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี 

(1.1-2-7) 

       7.4 การปรับแผนบริหารราชการ 4 ป  

         (พ.ศ. 2552 – 2555) เพื่อให 

               สอดคลองกับแผนบริหารราชการ 

              แผนดิน (พ.ศ. 2552 – 2554) ใน 

             สมัย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

        เปนนายกรัฐมนตรี (1.1-2-8) 

 

 

 

 

27 เม.ย. 2552 

แผนปฏิบัติ

ราชการประจําป  

1. กองแผนงานตรวจสอบแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปและคัดแยกโครงการเปน

รายปตามแผนง บประมาณ 

2. สงใหหนวยงานพิจารณาทบทวน 

3. ถามีการปรับปรุงแผน 4 ปจะดําเนินการ

แกไขปรับปรุงตามแผน 4 ป แลวแจง

ผูบริหารระดับคณะทราบเพื่อปรับปรุงแกไข 

ผูบริหารระดับ

วิทยาเขต / คณะ 

/ ภาควิชา 

พ.ค. – ก.ค. เพื่อใหสามารถปรับปรุง

แผนไดทันการณตาม

ระยะเวลาของการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป 

 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ที่มีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานตรงตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541  ที่ไดระบุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7  

โดยระบุไววา ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ชั้นสูง  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ใหบ ริการทางวิชาการแก สังคม  และทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรม  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอัตลักษณที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป คือการเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
ประเทศ ที่มุงเนนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของกับการเกษตร  
เพื่อการพัฒนาประเทศ 

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) สมัย ฯพณฯ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) สมัย ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สมัย 

ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงบทบาทภาระหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 เปนหลัก โดยไดกําหนดกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรใหมี
ความครอบคลุมและสอดคลองตามวัตถุประสงค ตลอดจนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก การ
เรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธกับอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยและมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนการ
บริหารราชการแผนดินในชวงเวลาขณะนั้นเปนสําคัญ 
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            3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  ครบถวนทุกเปาประสงคและ

ภารกิจ (1.1 – 3 – 1) 

คัดลอกตัวชี้วัด/คาเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (เฉพาะของปงบประมาณ พ.ศ. 2551) 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ตามแผน 
พ.ศ.2551 

1.  การสรางโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต 

   1.1  เยาวชนและประชาชนไดรับ

โอกาสศึกษาหาความรูจาก

มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบัน 

การศึกษาชั้นนําของประเทศ โดย

รูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่

หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยที่เปนความตองการของ

เยาวชนและประชาชนและเกิด

ประโยชนตอชุมชน 

 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

4. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

6. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสังคมศาสตร 

7. จํานวนนิสิตเขาใหมใน 

สาขาวิชาที่ขาดแคลน 

8. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

10.จาํนวนนิสิตที่คงอยูดานสังคมศาสตร 

11. จํานวนนิสิตที่คงอยูใน 

สาขาวิชาที่ขาดแคลน 

12. จํานวนนิสิตทั้งหมด  

13.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการเกษตรและ

สาขาที่เกี่ยวของตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

4,829 
 

319 
 

3,011 
7,397 

 
470 

4,218 
80 
 

23,391 
 

1,428 
13,165 

285 
 

37,984 
37.89 

2. การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

    2.1 มหาวิทยาลัยผลิตผลงานที่มี

คุณภาพ 

1. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

2. รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

3. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่ง

มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

44 

 

44 

90.00 

 4. รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก

ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

33.5 

 5. รอยละของบัณฑิตที่ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

69 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ตามแผน 
พ.ศ.2551 

6. รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ

พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

75 

3. การพัฒนาขีดความสามารถของ

ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน 

    3.1 มหาวิทยาลัยเปนแหลงความรู

ที่สามารถชี้นําเพื่อการพัฒนา

ประเทศ และพัฒนาชุมชนให

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการถายทอดสู

ประชาชน 

2. รอยละของกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคมชุมชนประเทศชาติ และ

นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

545 

 

280 

 

 

 3. จํานวนผูเขารับบริการ 19,800 

4. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความ

ม่ันคงของรัฐ 

    4.1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

ฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศและ

ความมั่นคงของรัฐ 

1. จํานวนหลักสูตรดานการเกษตรและที่เกี่ยวของกับ

การฟนฟูความเชื่อม่ันและความมั่นคงของรัฐ 

2.  จํานวนโครงการวิจัยดานการเกษตรและที่เกี่ยวของ

กับการฟนฟูความเชื่อม่ันและความมั่นคงของรัฐ 

150 

 

30 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และกฎหมายดานการศึกษา 

   5.1 มหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มี

ธรรมาภิบาลบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและ

รวมรับผิดชอบ 

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ

อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

4 

 

3 

 

3 

 4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

2 

 5. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา 

3 

6. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

และวิจัยเพื่อใหบริการรักษาพยาบาล

และสงเสริมสุขภาพ 

   6.1 พัฒนาการจัดการศึกษาและ

วิจัยในสาขาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ

กับวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร

การกีฬา โภชนศาสตร และสาขาที่

เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

3. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

319 

 

470 

1,428 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร/เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ตามแผน 
พ.ศ.2551 

ประชาชน 

7. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยี 

   7.1 สรางองคความรูและพัฒนา

ถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชา 

ตาง ๆ  

1. จํานวนโครงการวิจัยใหม 

2. จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินการ 

3. จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ 

4. รอยละของงบประมาณที่ใชในการวิจัยดาน

การเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของตองบประมาณที่ใชใน

การวิจัยทั้งหมด 

399 

141 

150 

43.66 

 5. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

22 

 6. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

14 

 7. จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสารหรือ

นําไปใชงาน 

65 

 

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป ที่มุงสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งเปนภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยในทุกทาง เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน  โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค 

ตัวชี้วัด กลยุทธ รวมท้ังโครงการและงบประมาณไวครบถวนทุกภารกิจ  เพื่อใหเปนแผนในการดําเนินงานและ

ขับเคลื่อนในระยะ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) ตลอดจนเพื่อใหเปนแผนประกอบในการจัดทําคําของบประมาณ

ประจําป  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  และรองรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก  

โดยไดมีการจัดทําแผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2551 ทั้ง 4 ภารกิจ 

เพื่อรายงานใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเปนรายไตรมาส (1.1-4-1)  
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานตอผูบริหาร และสภาสถาบัน   โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดติดตาม  ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  เสนอตออธิการบดี และเผยแพรบนเว็บไซต เพื่อใหหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยไดรับทราบ และไดนําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  รายตัวชี้วัด ในมิติดานประสิทธิผล : แผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการรายงานตอสภามหาวิทยาลัยรอบ  6 เดือน (1.1-5-1)  9 เดือน (1.1-5-2 ) และ 

12 เดือน (1.1-5-3 ) รวมทั้งไดมีการจัดทําเอกสารนโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน

รอบปที่ 2 (19 มีนาคม พ.ศ.2551-18 มีนาคม พ.ศ.2552) เพื่อแจงตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย ตลอดจน

หนวยงาน และบุคลากรในสังกัดไดรับทราบ ซึ่งสาระสําคัญของเอกสารดังกลาว เปนผลการดําเนินงานซึ่ง

ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน รวมทั้งดําเนินการขับเคลื่อนตามกลยุทธที่กําหนดไวในแผนอีกดวย (1.1-5-4) 
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 นอกจากนี้ ไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามแบบฟอรมของสํานัก

งบประมาณในการติดตามและรายงานใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

เปนรายไตรมาส (ปละ 4 ครั้ง) ซึ่งเปนกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางตอเนื่องและ

เปนประจําทุกป  (1.1-5-5) 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ   การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความ

สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2551 – 2554) ซึ่งกําหนดไว 8 นโยบายหลักโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความสอดคลองใน 4 นโยบายหลัก อันไดแก  

1. นโยบาย 1 ฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ  

2. นโยบาย 2 สังคมและคุณภาพชีวิต 

3. นโยบาย 5 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. นโยบาย 8 การบริหารจัดการที่ดี 

โดยมหาวิทยาลัยไดนําแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2251 -2554) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ.2551 – 2554) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นความสอดคลองและความเชื่อมโยง เพื่อใหสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในสวนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบใหสอดประสานกับแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 1 ตามเอกสารที่แนบมาดวย  
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) มหาวิทยาลัยไดนําแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ.2551-2554 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนกรอบในการ

ดําเนินงานรวมทั้งไดนําผลการประเมินจาก สมศ. และ กพร. มาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา โดยมีการปรับ

แผนเปนระยะตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งไดนําขอเสนอแนะจากผลการเจรจา การจัดทําคํา

รับรองจากคณะกรรมการเจรจาจาก สมศ. มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของ มก.อยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ในกระบวนการจัดทําแผนของ มก.ยังไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของทั้ง

ภายในและภายนอก รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย (1.1-7-1) เพื่อใหมีสวนรวมในการจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 

ป โดยไดรวบรวมความคิดเห็นจากการระดมความคิดมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกลยุทธ และแผนในภาพรวม 

จากนั้นไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหระดับนโยบายไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนและใหความเห็นชอบใน

ที่สุด โดยแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) ของมหาวิทยาลัย ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2551 (1.1-7-2) หลังจาก

นั้นไดมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ.2552-2554 (ในปจจุบัน) โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) (1.1-7-4) 

โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

พ.ศ.2552 (1.1-7-5) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 1.1 

สกอ.ที่ 1.1 
ระดับ 7 3 ระดับ 7  

ระดับ 7 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 เว็บไซต http://www.ku.ac.th/about/mission.html 

1.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.1-2-2 การประชมุผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาเกษตรศาสตร คร้ังที่ 3 (3rd KU-Summit)      

วันที่ 7 -8 พฤษภาคม 2548 

1.1-2-3 รายงานที่ประชมุคณบดี คร้ังที่  8/2548   วันองัคารที่ 24 พฤษภาคม 2548 

1.1-2-4 บันทึกการจัดสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) ให สกอ. 

1.1-2-5 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรคร้ังที่ 8/2549 วันจันทรที่  

21 สิงหาคม 2549 

1.1-2-6 รายงานการประชมุสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรคร้ังที่ 8/2550 วันที่ 27 สิงหาคม 2550 

1.1-2-7 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 5/2551 วันอังคารที่ 20 

พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

1.1-2-8 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 4/2552 วันจันทรที่ 27 

เมษายน พ.ศ. 2552 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.1-4-1 แบบรายงาน แผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณ ป 2551  

1.1-5-1 มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันจนัทรที่ 16 มิถุนายน 

พ.ศ.2551 วาระที่ 6.8  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ 

ประจําปงบประมาณพ.ศ.2551 รอบ 6 เดือน 

1.1-5-2 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 8/2551 เมื่อวันจนัทรที่ 18 

สิงหาคม พ.ศ.2551 วาระที่ 6.1  สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อปุสรรค ในการจัดทํา

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ในรอบ 9 เดือน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-5-3 มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 10/2551 วันจันทรที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2551 

วาระที่ 7.10 สรุปรายงานการประเมินตนเอง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2551 ในรอบ 12 

เดือน และมาตรการสงเสริมการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2552 

1.1-5-4 เอกสารนโยบายและผลงานการบริหารมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่  2   

(19 มีนาคม พ.ศ.2551 – 18 มีนาคม พ.ศ.2552) 

1.1-5-5 แบบรายงาน แผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณ ป 2551 

1.1-7-1 บันทึกแจงเวียนหนวยงานระดับคณะ สถาบนั สํานัก และหนวยงานภายนอกในการให

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) 

1.1-7-2 ผลการประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2551 

1.1-7-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) 

1.1-7-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) 

1.1-7-5 รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัย ในการประชมุครั้งที่ 4/2552 เมือ่วันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2552 

แหลงขอมูล :  กองแผนงาน 

ผูรับผิดชอบ : เฉลิมศรี  ตังคณานุกูลชัย  โทร. 0-2942-8158  ภายใน 4702 

 
ดัชนทีี่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

เปาหมาย : รอยละ 70   ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  1.2 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :    - 
  

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณเปน

รายไตรมาส (ปละ 4 ครั้ง)  จากหนวยงานที่รับผิดชอบฐานขอมูลหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดเก็บขอมูล

ตามตัวชี้วัด ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)  และเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับ

เอกสารงบประมาณรายป รวมทั้งเปนตัวชี้วัดที่ปรากฏอยูในเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551   โดยมีรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ดังนี้ 

1.  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งหมด จํานวน 36 ตัวบงชี้ 

2. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 32  

ตัวบงชี้ 

3. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับ รอยละ 88.89 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74  บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89  บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100  
 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 
ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนากา 
 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 1.2 
 

32 

สกอ.ที่ 1.2 36 

รอยละ 

88.89 
2 

รอยละ 

70.00 
 

รอยละ 

90.00 

คะแนน 3 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1-1 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.

2551 

1.2-1-2 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ของ

สํานักงาน ก.พ.ร. ในมิติที่1 มิตดิานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

1.2-1-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2551 เสนออธิการบดีและนําเผยแพรบนเว็บไซต 

แหลงขอมูล :  กองแผนงาน 

ผูรับผิดชอบ : เฉลิมศรี  ตังคณานุกูลชัย  โทร. 0-2942-8158  ภายใน 4702 
 
ดัชนทีี่ 1.3 : มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ

เปาหมาย : ระดับ 5    ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   1 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  5.3 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของมหาวทิยาลัย 

 2. มีแผนกลยุทธของมหาวิทยาลยั 

 3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 

 4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 

 5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน 
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ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

1.  มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ตามคําส่ังที่ 3905/2550 ลงวันที่ 16 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (1.3-1-1) โดยแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ไดผานความเห็นชอบจากที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  

(1.3-1-2)  

2.  มีแผนกลยุทธของสถาบัน มหาวิทยาลัยใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ซึ่งมี

สาระสําคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย กลยุทธ 

โครงการและงบประมาณ เปนแผนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ซึ่งไดจัดสงให

สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงบประมาณ เพื่อใชในการติดตามผลการ

ดําเนินงานในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) (1.3 – 2.1) 

3.  มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ มหาวิทยาลัยไดนํา

แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551 – 2554) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2551 – 2554)  

มาวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและความเชื่อมโยง ในการขับเคลื่อนภารกิจ ในสวนนี้

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ใหสอดคลองประสานกับแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

ของกระทรวงศึกษาธิการ (1.3-3-1)  
4.  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
5.  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ มากกวารอยละ 80 ของแผน จากการ

วิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551 – 2554) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 

– 2554) ของกระทรวงศึกษาธิการ กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา มีความสอดคลองเชื่อมโยงทุกประเด็นยุทธศาสตร (1.3-5-1)  
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการตั้งแต 4 ขอแรกขึ้นไป 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 1.3 ระดับ 5 3 ระดับ 5  
ระดับ 5 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-1-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจดัทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามคําส่ังที่ 3905/2550 

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

1.3-1-2 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 5/2551 วันอังคารที่ 20 

พฤษภาคม พ.ศ. 2551  

1.3-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554)  

1.3-3-1 

 

ผังความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กับแผน

ของกระทรวงศึกษาธิการและแผนชาติ  

1.3-5-1 ผังความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(พ.ศ.2551-2554) 

แหลงขอมูล :  กองแผนงาน 

ผูรับผิดชอบ : เฉลิมศรี  ตังคณานุกูลชัย  โทร. 0-2942-8158  ภายใน 4702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามองคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน จํานวน 18 ดัชนี ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารกิจการวิชาการ (academic affair)  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีความรูในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด  การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ได

มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี

กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งองคกร

ภายในและภายนอกสถาบัน  นอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอน

เพื่อใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

 ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ
องคประกอบที่ 2 เทากับ 2.61 คะแนน  สามารถบรรลุเปาหมาย  จํานวน 14 ดัชนี และมีพัฒนาการ 

จํานวน 15 ดัชนี จาก 18 ดัชนี  สําหรับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ เทากับ 2.39 คะแนน  

สามารถบรรลุเปาหมายจํานวน 11 ดัชนี และมีพัฒนาการจํานวน 12 ดัชนี    สําหรับรายละเอียดผลการประเมิน

แสดงไดดังตารางที่ 2.3  
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ตารางที่ 2.3  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย 
หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2.1  มีระบบและกลไกใน

การพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร  

ระดับ 7 2-7 7 5 1 3 2     

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ระดับ 7 7 7 6 3 3 2     

2.3  มีโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวม  

ระดับ 4 3 5 3 1 3 1     

2.4  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา  

 

 

รอยละของ

ความ 

คลาด 

เคลื่อนจาก

เกณฑ 

≥+10 

หรือ 

≤-10 

24.82

คลาด 

เคลื่อน 

12.71 

7.41 7.41 1 1 1     

2.5  สัดสวนของอาจารย

ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก

หรือเทียบเทา ตออาจารย

ประจํา                              

รอยละ 40-59 44.26 48.70 48.70 

    ปริญญาตรี รอยละ < 5 4.93 3.67 3.67 

    ปริญญาโท รอยละ - 50.78 47.62 47.62 

    ปริญญาเอก รอยละ 40-59 44.26 48.70 48.70 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.6  สัดสวนของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย   

รอยละ 

45-69 

และ รศ. 

ขึ้นไป 

≥ 30 

49.36 47.02 47.02 

ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 45-69 23.95 23.49 23.49 

รองศาสตราจารย รอยละ ≥ 10 24.17 21.89 21.89 

ศาสตราจารย รอยละ ≥ 10 1.24 1.64 1.64 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย 
หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2.7  มีกระบวนการ

สงเสริมการปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย 

ระดับ 3 4 4 5 3 3 3     

2.8  มีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารยประจํา

ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

ขอ 4 5 5 5 3 3 3     

2.9  รอยละของบณัฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป  

รอยละ 80 80.06 82.65 82.65 3 3 3     

2.10  รอยละของบัณฑิตที่

ไดรับเงินเดือนเริม่ตน

เปนไปตามเกณฑ  

รอยละ 93 89.79 93.62 93.62 2 2 2     

2.11  ระดับความพึง

พอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใช

บัณฑิต  

คาเฉลี่ย ≥ 3.95 3.97 3.94 3.94 3 3 3     

2.12  รอยละของนิสิตหรือ

ศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยอง

ในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ และดาน

สิ่งแวดลอมในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

รอยละ 0.50 0.52 0.51 0.51 3 3 3     

2.13 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรบณัฑิต 

ศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน

ที่ปรึกษาวิทยานพินธที่ทํา

หนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ  

รอยละ 85 73.24 91.58 91.58 2 3 3     
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย 
หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2.14  จํานวนวิทยานิพนธ

และผลงานวิชาการของ

นิสิตที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติภายในรอบป

การศึกษา   

ชิ้นงาน 90 316 140 148 3 3 3     

2.15  รอยละของจํานวน

บทความจากวิทยานิพนธ

หรือเทียบเทาของนิสิต

บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอ

จํานวนวิทยานิพนธหรือ

เทียบเทาทั้งหมด 

รอยละ 68 99.23 100 100 1 3 3     

2.16  รอยละของหลักสูตร

ที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร

ทั้งหมด 

รอยละ 80 100 81.57 81.57 3 2 2     

2.17  ระดับความพึง

พอใจของนิสิตตอคุณภาพ

การสอนของอาจารย และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

คาเฉลี่ย 4.50 4.51 4.33 4.33 3 3 3     

2.18  คาใชจายทัง้หมดที่

ใชในระบบหอง สมุด 

คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนิสติ 

บาทตอ

คน 
7,000 7,224.77 7,255.87 7,255.87 3 3 3     

คะแนนผลการประเมิน 2.61 2.39  
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ดัชนทีี่ 2.1 : มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร  

เปาหมาย : ระดับ 7   ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  2.1 ตัวบงชี้ของ สมศ.   : - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

 2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  

 3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  

 4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของ

บัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

 5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร

และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

 6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปด

สอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  
 

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบที่ระดับ 7 ดังนี ้

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองบริการการศึกษา 

เปนหนวยงานหลักทําหนาที่ประสานงานในการเปดและปดหลักสูตรของคณะวิชาตางๆ และมีคูมือการเสนอ

หลักสูตร/รายวิชาฉบับปรับปรุง ป 2551 (2.1-1-1) อีกทั้งกําหนดใหหลักสูตรที่เปดใหมตองไดรับการบรรจุไวใน

แผนการเปดสอนและเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีการ

วิจัยสถาบันที่ใหทราบถึงมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจและมาตรฐานดานศักยภาพ  ระบบและกลไก

การเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรทุกขั้นตอน  กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากลั่นกรอง

และใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

1.1 ระดับคณะ ประกอบดวย คณะกรรมการรางหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร  ที่ประชุมภาค/

สาขาวิชา  คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ 

1.2 ระดับมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

คณะทํางานวิเคราะหหลักสูตร คณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี 

1.3 ระดับสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย (พิจารณา

หลักสูตรขอเปดใหม) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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        โดยในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติเปดหลักสูตรใหม จํานวน 14 หลักสูตร 

และปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 36 หลักสูตร รายละเอียดดังปรากฏในขอมูลทั่วไปของหนวยงาน (หนา 17-18)  

 กรณีการปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการปดหลักสูตร โดยหากหลักสูตรใดไมมีการเปดสอน

นับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักสูตร ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป หรืออาจารยประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548  หรือภาควิชาพิจารณาแลวเห็นสมควร

ปดหลักสูตร ก็ใหเสนอขอปดหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี 

และขออนุมัติปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย (2.1-1.2) โดยในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได

อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสัตวบาล  

(สภาอนุมัติปดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) (สภาอนุมัติปดเมื่อ

วันที่ 27 เมษายน 2552) (2.1-1.3) 

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต โดย 

2.1 ทุกหลักสูตรที่เปดใหมและหลักสูตรปรับปรุงที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตองระบุ

แผนการผลิตบัณฑิตและเปาหมายในชวง 5 ปแรกไวในเอกสารหลักสูตร เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

2.2 ใหคณะวิชาจัดทําแผนการรับ/เปาหมาย และบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัย 

โดยมีกองแผนงานเปนหนวยงานที่รวบรวมการผลิตบัณฑิตจากคณะ  

2.3 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง ก า ร รั บ นิ สิ ต เ ข า ศึ ก ษ า ใ น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1-2-1) พิจารณาจํานวนและกรอบจํานวนการรับนิสิต จํานวนนิสิตทั้งหมดและ

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของแตละคณะ (2.1-2-2)  

3. มีการจัดเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  

3.1 กองบริการการศึกษา จัดทําคูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) เพื่อเปนหลักเกณฑการปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3.2 ในการเสนอขอเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ภาควิชาหรือสาขาวิชาเจาของหลักสูตร
ตองระบุความพรอมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง อาทิ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย

ประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน สถานที่และอุปกรณการสอน หองสมุด งบประมาณ 

การประกันคุณภาพของหลักสูตรและกําหนดเวลาการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหคณะกรรมการการศึกษาพิจารณา

ความพรอม (2.1-3-1 และ 2.1-3-2) กอนเสนอขออนุมัติที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย  

3.3 ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ า ย วิ ช า ก า ร  ป ร ะ ธ า นก ร ร ม ก า ร แ ล ะ คณะก ร ร มก า ร ก า ร ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะวิชาเปนกรรมการดําเนินการกําหนดนโยบาย

การบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อีกทั้งรวมประชุมหารือและจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน และเตรียมความพรอมสําหรับเกณฑมาตรฐาน เชน การสัมมนาเรื่อง การปรับกระบวนทัศน

พิจารณาหลักสูตร/รายวิชาเพื่อการบริหารจัดการดานวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
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2551   การเสวนาทางวิชาการ เร่ือง การทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 

2551  โครงการเสวนาการกําหนดรหัสวิชาและการจัดทํารายวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 5 

มีนาคม 2552 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของ
บัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา มหาวิทยาลัยกําหนดใหกองแผนงานและคณะวิชารวบรวมผลการดําเนินการจากทุก

หลักสูตรและรายงานใหทราบเพื่อวิเคราะหประเมินผลตอไป ขอมูลดังกลาวไดแก จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน

ตางๆ  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  รอยละของ

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

(สามารถดูไดจากเว็บไซต www.planning.ku.ac.th) จํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานตางๆ  

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือปริญญาเอก  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและ

เสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนิสิตทั้งหมด  รอยละเฉลี่ยของนิสิตที่

เขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวน

นิสิตทั้งหมด  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการ

สอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สามารถดูรายละเอียดไดจากรายงานผลการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2551 (2.1-4-1) และสามารถดูไดจากเว็บไซต 

www.ku.ac.th  และดังปรากฏตามผลการดําเนินงานรายดัชนีของแตละองคประกอบ  คูมือดัชนีประเมินและ

เกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา ป 2551 (2.1-4-2) และ

รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชาตางๆ (เอกสารหลักฐานเดียวกับองคประกอบที่ 9) 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร
และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรที่เสนอขอเปดใหม

หรือปรับปรุงหลักสูตรตองทําการวิจัยสถาบันใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ เชน ความตองการของตลาดแรงงาน/

สังคม  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  การบริหารหลักสูตร  ทรัพยากรการเรียนการสอน  การสนับสนุนชวยเหลือ

ดูแลนิสิต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร เปนตน ดังปรากฏในตัวอยาง รายงานการวิจัยของคณะ

ศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร  คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร (2.1-5-1, 2.1-5-2, 2.1-5-3,  

2.1-5-4) 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรอนุมัติทุกระดับจํานวน 370 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ จํานวน 370 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรเปดสอน 

331 หลักสูตร  ซึ่งเปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ จํานวน 270 หลักสูตร เนื่องจากยังมี
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หลักสูตรเปดสอนที่ยังไมไดมีการปรับปรุงตามรอบเวลาที่กําหนด เนื่องจากใชระยะเวลาในการวิจัยสถาบันและ

กระบวนการพิจารณาในแตละระดับตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 61 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 

81.57 (2.1-6-1) โดยมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหทุกคณะที่เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการทําวิจัยสถาบันการเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้ง

ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 และครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 (2.1-6-2) 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) ที่
เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเปด

สอนท้ังหมด 370 หลักสูตร ในจํานวนนี้เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก 160 หลักสูตร และระดับปริญญา

เอก 71 หลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย คิดเปนรอยละ 62.43 ของหลักสูตรทั้งหมด 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.1 

สกอ.ที่ 2.1 
ระดับ 7 3 ระดับ 7  

ระดับ 2-7 

คะแนน 1 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.1 

สกอ.ที่ 2.1 
ระดับ 5 2 ระดับ 7  

ระดับ 2-7 

คะแนน 1 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-1 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/0437 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552  เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

รายละเอยีดในคูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศกึษาและ คูมือการเสนอ

หลักสูตร/รายวชิาระดับอุดมศกึษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรพจิารณาอนุมัติ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) ที่ http//:eduserv.ku.ac.th 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-2 บันทึกขอความ  ที่  ศธ  0513.10102/4968 ลงวันที่  24 มีนาคม  2552 เรื่อง  มติ 

สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปดหลักสูตรและรายวิชา  และแนวทาง/ขั้นตอน

การปดหลักสูตร 

2.1-1-3 การอนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสัตวบาล  

และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

2.1-2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

2.1-2-2 กรอบจํานวนการรับเขาของนิสิต จํานวนนิสิตทั้งหมดและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาของแต

ละคณะ 

2.1-3-1 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว. 8112 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การจัดทํา

ตารางแสดงขอมูลเพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติหลกัสูตรใหมเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณา 

2.1-3-2 ตัวอยางหลักสตูรที่ไดรบัการอนุมัติเปดสอน 

2.1-4-1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2551 

2.1-4-2 คูมือดัชนีประเมนิและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับคณะวิชา ป 2551 

2.1-5-1 รายงานการวิจัย การศกึษาสภาพปจจุบันและความตองการครูดานธรุกิจศึกษาและ

คอมพิวเตอร เพือ่พัฒนาหลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร

ศึกษา  หลกัสูตร 5 ป ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-5-2 รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรงุหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-5-3 รายงานการวิจัยสถาบนัเพื่อการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

2.1-5-4 รายงานวิจัยสถาบันการสัมฤทธิผลของหลกัสตูรในปจจุบันกบัความตองการของ

ผูประกอบการ เพื่อพัฒนาและปรับปรงุหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร 

2.1-6-1 สรุปจํานวนหลกัสูตรทีย่ังไมไดปรับปรงุตามรอบระยะเวลา 

2.1-6-2 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/11234 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรือ่ง การเสนอ

ผลงานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย 

2.1-7-1 รวมหลักสตูรระดับปริญญาตรแีละระดบับัณฑติศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แหลงขอมูล  : กองบริการการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  : ลิลา  วุฒวิาณชิยกุล และวราภรณ  สมบูรณกุล โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905, 4927 
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ดัชนทีี่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

เปาหมาย : ระดับ 7 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   17 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 2.2 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  6.6 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด

การศึกษาทุกหลักสูตร  

 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  

 3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

 4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของ

ผูเรียน  

 5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  

 6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก

หลักสูตร  

 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  
 

ผลการดําเนินงาน  
     ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบที่ระดับ 7 ดังนี ้ 

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร   โดย 

1.1 แตละคณะและภาควิชาตองเผยแพรเอกสารหลักสูตรใหแกอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน 

เพื่อรับทราบวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งระบุไวในเอกสารหลักสูตร และคณาจารยจะตอง

นําไปขยายผลในการจัดทําประมวลการสอน (Course Syllabus) มีการแจงถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

จัดการศึกษาในการประชุมของภาควิชา/คณะ 

1.2 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการใหนโยบายแกอาจารยทุกทานเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู  แนวคิดที่

ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ในการประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 ภายใตหัวขอ  

”พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552  

(2.2-1-1) 

1.3 มีการสนับสนุนใหคณาจารยมีความรูความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาโดยมีพันธกิจการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการสรางกลไกการให

ความรูความเขาใจแกอาจารยผูสอนผานการประสานงานจากกองบริการการศึกษาในการจัดการอบรม/สัมมนา/

เสวนาทางวิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดแก เร่ือง “เทคนิคการออกขอสอบ” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 

(2.2-1-2) เร่ือง “การปรับกระบวนทัศนในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาเพื่อการบริหารจัดการดานวิชาการและ
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 (2.2-1-3) เร่ือง “การนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติสูการปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 (2.2-1-4) เร่ือง “การกําหนดรหัสวิชาและการจัดทํารายวิชา

ศึกษาทั่วไปใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 (2.2-1-5) 

เร่ือง “วิธีการเขียนและจัดทํา Course Syllabus“ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 (2.2-1-6) โดยมีการเผยแพรการจัด

โครงการอบรม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการผานเว็บเพจของกองบริการการศึกษา 

http://eduserv.ku.ac.th 

1.4 คณะวิชาจัดใหมีการประชุมสัมมนา เพื่อกระตุนและสนับสนุนใหเกิดความรูความเขาใจ และ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน คณะวนศาสตรจัดโครงการสงเสริมกระบวนการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2552 (2.2-1-7) 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร  

2.1  มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชุดใหม ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1128/2552  

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 (2.2-2-1) 

2.2  มีการกําหนดแบบประมวลการสอน Course Syllabus ที่ระบุแนวทางการสอนในการเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ (2.2-2-2) และอาจารยทุกทานตองทําประมวลการสอน Course Syllabus (2.2-2-3) เสนอ

หัวหนาภาควิชา 

2.3 ในแตละรายวิชาจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที่หลากหลาย เชน มีการ

มอบหมายงานใหนิสิตสืบคนขอมูล การคนควาดวยตนเอง การนําเสนอ การทํางานเปนทีมและการมีสวนรวมของ

นิสิต การศึกษานอกสถานที่และการฝกปฏิบัติจริง เชน การเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการ และการจัด

กิจกรรมในรายวิชา เชน โครงการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหารของรายวิชา ภาควิชา

เศรษฐศาสตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร  (2.2-2-4) การฝกปฏิบัติ  ซึ่งในแตละรายวิชาไดกําหนดใหมีการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.4 ระดับคณะวิชาไดดําเนินการตางๆ เชน มีการทดสอบความรูกอนจัดการเรียนการสอน มีการจัด

สัมมนาอาจารยประจําปเพื่อกระตุนใหอาจารยมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลแลวนําขอมูลมาออกแบบการ

เรียนการสอน  

3.  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
  3.1. มหาวิทยาลัย มีระบบการสนับสนุนใหอาจารยใชส่ือและเทคโนโลยีการสอน โดยระบุไวใน

ประมวลการสอน (Course Syllabus) (2.2-2-2) 

  3.2  มหาวิทยาลัย มีศูนยเรียนรวมที่บริการโสตทัศนูปกรณครบถวนทุกอาคารเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนของคณาจารยและนิสิต 

  3.3  มหาวิทยาลัย มีสํานักหอสมุดที่เปนแหลงทรัพยากรสืบคน คนควาและเรียนรูใหคณาจารยและ

นิสิต ทั้งดานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ศูนยขอมูลทางการเกษตร  และการใหบริการสื่อการสอนตางๆ 

(http://www.lib.ku.ac.th) 
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  3.4  มีการสงเสริมการเรียนรูของนิสิต เชน มีระบบ e-learning (http://ecourseware.ku.ac.th/) 

(2.2-3-1) ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  M@xLearn  (https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php) (2.2-3-2) 

3.5  ระดับคณะวิชามีการสนับสนุนใหอาจารยใชส่ือการสอนที่หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม 

โดยมีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ เชน LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายทึบแสง มีการจัดหรือสงเสริม

ใหอาจารยเขารวมกิจกรรมการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยสอน 

4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน  

4.1  ในแตละหลักสูตรกําหนดใหมีรายวิชาเลือก ในกลุมวิชาเฉพาะเลือกและวิชาเลือกเสรี และนิสิต

สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ รายละเอียดในแผนซีดีคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2549 (2.2-4-1) 

4.2 มีรายวิชาบูรณาการและรายวิชาตางๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2.2-4-2) ที่หลากหลาย 

เพื่อใหนิสิตเลือกเรียนไดตามตองการ 

4.3 มีรายวิชาสัมมนา และวิชาปญหาพิเศษ SENIOR PROJECT ที่นิสิตตองคนควาและทดลอง

ตามความตองการโดยตองมีการรายงานผลการคนควาและศึกษา  รวมท้ังการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของแตละ

รายวิชา    

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ 
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  

5.1 แตละคณะมีการประเมินที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน ไดแก การประเมินโดย

การสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ การศึกษาคนควาดวยตนเอง การเขียนรายงาน การจัดทําแฟมงาน การนําเสนอ

หนาหอง การทํางานกลุม ซึ่งมีการอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยการทดสอบเปนระยะในชวงระหวางเรียนและหลัง

การเรียนการสอน มีการทบทวนวิชาพื้นฐานใหแกนิสิตเพื่อปรับฐานความรูใหเกิดความเขาใจ รายละเอียดใน

ประมวลการสอน (Course Syllabus) ของแตละรายวิชา (2.2-2-2) 

5.2 มหาวิทยาลัยไดกําหนดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะใหเกิดพัฒนาการดาน

การเรียนรู (กองกิจการนิสิต) (2.2-5-1) และในคูมือนิสิต (2.2-5-2) 

5.3 มหาวิ ทยาลั ย ได กํ าหนดให มี ร ะบบประ เมิ นผลการ เ รี ยนการสอนออนไลน ขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร((https://eassess.ku.ac.th/report/select_rpt.php) ใหผูสอนและผูเรียนประเมินเปน

รายบุคคล ประกอบดวย นิสิตประเมินตนเอง อาจารยประเมินการสอนของตนเอง และนิสิตประเมินผลการสอน

ของอาจารยเปนรายบุคคลในแตละภาคการศึกษา และนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน

ใหกับผูเรียน โดยใหมีการรายงานใหคณะและมหาวิทยาลัยทราบ ( 2.2-5-3) 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบการประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาโดยนิสิต

ผานระบบเครือขายทุกวิทยาเขต  www.ku.ac.th (2.2-6-1) โดยอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริการ

คอมพิวเตอร  สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการสอนของอาจารยแตละทาน โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการรายงานผล

การประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิตเปนรายวิชาทั้งในระดับภาควิชาและคณะวิชา 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยฯ โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศ เร่ือง กําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขา

ศึกษาในปการศึกษา 2548 เปนตนไป ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในกิจกรรมดานพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม ดานพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ดานพัฒนาบุคลิกภาพ และดานพัฒนาสุขภาพ (2.2-7-1) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต จากที่ประชุม

คณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมคร้ังที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ซึ่งใหกรรมการ

วิชาการของแตละคณะเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารยรวมถึงแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา (2.2-7-2) ตลอดจนการรายงานผลการปรับปรุงอัน

เกิดจากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน (2.2-7-3) ในระดับคณะมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 

และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องในทุกหลักสูตร หรือมีการกําหนดใหคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและหัวหนา

ภาควิชา ไดรับสิทธิเขาดูผลการประเมินอาจารยโดยนิสิตของอาจารยทุกคนในความดูแล และนําผลเขาที่ประชุม

คณะกรรมการภาควิชา เพื่อกําหนดแผนงานการพัฒนาปรับปรุงในภาพรวมและอาจารยดําเนินการปรับปรุง

เนื้อหาการสอนและการทํา Course Syllabus ใหเหมาะสม ตามผลการประเมินในแตละภาคการศึกษา  
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.2 

สกอ.ที่ 2.2 
ระดับ 7 3 ระดับ 7  

ระดับ 7 

คะแนน 3 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.2 

สกอ.ที่ 2.2 
ระดับ 6 2 ระดับ 7  

ระดับ 7 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 รายงานผลการจัดประชมุสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 

2.2-1-2 รายงานผลการจัดอบรม เร่ือง “เทคนิคการออกขอสอบ” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551   

2.2-1-3 รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การปรับกระบวนทัศนในการพิจารณา

หลักสูตร/รายวิชาเพื่อการบริหารจัดการดานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551  

2.2-1-4 รายงานผลการจัดประชมุเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “การนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติสูการปฏิบัต”ิ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 

2.2-1-5 รายงานผลการจัดประชมุเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “การกําหนดรหัสวิชาและการจัดทํา

รายวิชาศึกษาทั่วไปใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” เมื่อ

วันที่ 5 มีนาคม 2552 

2.2-1-6 รายงานผลการจัดอบรม เร่ือง “วิธีการเขียนและจัดทํา Course Syllabus”  เมื่อวันที่ 

29 เมษายน 2552 

2.2-1-7 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณะวนศาสตร 

2.2-2-1 - คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1467/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

เสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1128/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

เสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.2-2-2 แบบฟอรม Course Syllabus ที่ใหระบุวธิีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2-2-3 ตัวอยางประมวลการสอนรายวิชา หรอืแผนการสอนของแตละภาควิชา 

2.2-2-4 โครงการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร ของคณะเศรษฐศาสตร 

2.2-3-1 การใชระบบ e-learning  บนเว็บไซต http://ecourseware.ku.ac.th/ 

2.2-3-2 การใชระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน M@xLearn บนเว็บไซต 

https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php 

2.2-4.1 แผนซีดีคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.2-4-2 แผนพับรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.2-5-1 โครงการบัณฑิตยุคใหม กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู  

(กองกิจการนิสิต) http://newgrad.sa.ku.ac.th 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-5-2 คูมือนิสิต (กองกิจการนิสิต) http://www.sa.ku.ac.th 

2.2-5-3 ระบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต 

(https://eassess.ku.ac.th/report/select_rpt.php) 

2.2-6-1 แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต 

2.2-7-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นิสิต ตามขอบงัคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 

2.2-7-2 มติที่ประชุมคณบดีในการประชุม คร้ังที่ 12/2551 วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เร่ือง        

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต 

2.2-7-3 สรุปรายงานผลการปรับปรุงจากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

แหลงขอมูล  : กองบริการการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ :  ลิลา  วุฒวิาณชิยกุล  และกญัญารัตน แกวคง โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905 

 

ดัชนทีี่ 2.3 : มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียน  
การสอน ซึ่งบคุคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  

เปาหมาย : ระดับ 4 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 2.3 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรบัปรุง

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง 

โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ

กับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

4. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได รับการสนับสนุนจาก

ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกใน 

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
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ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงาน ครบที่ระดับ 5  ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  
1.1  มหาวิทยาลัยฯ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 4 กุมภาพันธ 

2552 ไดมีมติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมจะตองมีการศึกษาและวิเคราะหถึงความตองการที่

แทจริงของสังคม โดยใหนําเสนอขอมูลประกอบการเปดหลักสูตรใหม 

 1.2  คณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดหลักเกณฑในการจัดทําหลักสูตร 

และแตละคณะมีการทําวิจัยสถาบัน หรือมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร เชน มีการทําวิจัยสถาบัน เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาเปด/ปรับปรุงหลักสูตร  จากการ

สอบถามความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต เชน คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.3-1-1) 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏบิตัไิด

จริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือ

ผูรูในชุมชนมารวมสอนในแตละหลักสูตร เปนอาจารยพิเศษ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ และ/หรือการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ มีการจัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และการฝกงานจากหนวยงานภายนอก  (2.3-1-1) รวมทั้งการ

เขารวมโครงการสหกิจศึกษาของแตละคณะ เพื่อใหนิสิตมีการเรียนรูและทักษะที่นําไปใชไดจริง (2.3-2-1)   
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ

รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก ซึ่งแตละคณะมีการสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน

และตางประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือมีการประสานงานในการหาสถานที่ฝกงานใหกับนิสิต จาก

สถานประกอบการ หรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เชน 

1.1  โครงการวิจัยในการแกไขปญหารวมกับบริษัทเอกชน ผานโครงการ IPUS/IRPUS เชน  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1.2  หนวยงานที่ใหความรวมมือเขารวมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อฝกงาน/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา 

งานบริการวิชาการและงานวิจัยของแตละคณะ ตามรายชื่อหนวยงานที่ใหความรวมมือเขารวมโครงการสหกิจ

ศึกษา รุนที่ 12 และ 13  (2.3-3-1) (ศูนยประสานงานสหกิจศึกษา) 

1.3 โครงการฝกงานนิสิตปริญญาโท-ตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ Tsukuba University 

ประเทศญี่ปุน ในโครงการ (KU-UT Internship program 2008) เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทางดาน

การเกษตรและวิศวกรรม (2.3-3-2) 

1.4 การเปดสอนรายวิชารวมกันระหวางคณะเศรษฐศาสตร และ Okayama University ของคณะ

เศรษฐศาสตร (2.3-3-3) 
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4. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบและประเมินการเรียนการสอน เชน 

1.1 การติดตามและประเมินผลโครงงานสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี IPUS/IRPUS เชน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  

1.2 การประเมินผลการฝกงานโดยอาจารยและผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวม 2 สวน เชน คณะ 

ศึกษาศาสตร (2.3-1-1) 

1.3 การประเมินผลการจัดกิจกรรม เชน คณะเกษตร วิทยาลัยส่ิงแวดลอม (2.3-1-1) 

1.4 การประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา (2.3-4-1) (ศูนยประสานงานสหกิจศึกษา) 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอก

ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยแตละคณะที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษามี

การประชุมเพื่อนําผลการประเมินการฝกงานไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เชน 

5.1  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา และนําผลการประเมินมาปรับปรุง

หลักสูตรและการเรียนการสอน (2.3-5-1) 

5.2 การทําวิจัยประกอบการเสนอหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง เชน เร่ือง การวิจัยสถาบันเพื่อ

การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2551 (2.3-1-1)  
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.3 

สกอ.ที่ 2.3 
ระดับ 5 3 ระดับ 4  

ระดับ 3 

คะแนน 1 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.3 

สกอ.ที่ 2.3 
ระดับ 3 1 ระดับ 4  

ระดับ 3 

คะแนน 1 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 รายงานขอมูลจากคณะ/หนวยงาน ปการศึกษา 2551 (ตามบันทึกที่ ศธ 

0513.10106/0812 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552) 

2.3-2-1 รายชื่อนิสิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา รุนที่ 12 และ 13 

2.3-3-1 รายชื่อหนวยงานที่ใหความรวมมือเขารวมโครงการสหกิจศึกษา รุนที่ 12 และ 13  

2.3-3-2 โครงการ KU-UT Internship program 2008 ของคณะเกษตร 

2.3-3-3 Cours syllabus Okayama-Kasetsart International Practical Environmental 

Education Program ของคณะเศรษฐศาสตร 

2.3-4-1 แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา  

2.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา 

แหลงขอมูล  : กองบริการการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ :  ลิลา  วุฒวิาณชิยกุล และกัญญารัตน แกวคง   โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905 

 
ดัชนทีี่ 2.4 : จํานวนนิสติเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

เปาหมาย : ไมนอยกวา 10.00 % ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 2.4 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  6.2 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 27 

หนวยงาน มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด   54,687.09  แบงเปนระดับปริญญาตรี  จํานวน   42,287.38 

และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับคาเปนระดับปริญญาตรีแลว จํานวน   12,399.71   สําหรับจํานวนอาจารย

ประจํามีทั้งหมด  2,316 คน  เปนอาจารยที่ลาศึกษาตอ จํานวน 260 คน  จึงมีอาจารยปฏิบัติงานสอนจริงในกลุม

สาขาและคณะตางๆ จํานวน 2,056 คน   

เมื่อพิจารณาหนวยงาน/คณะที่จัดการเรียนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (สัดสวนจํานวน

นิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจาํคลาดเคลื่อนจากเกณฑมาตรฐานการเรียนการสอนไมเกินรอยละ 5.99 หรือระดับ

คะแนน 3 ตามเกณฑประเมินเดิม) พบวา มีหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด (3 คะแนน) จาํนวน 2 หนวยงาน ไดแก คณะศกึษาศาสตรและคณะสถาปตยกรรมศาสตร หรอื
คิดเปนรอยละ 7.41 ของหนวยงานทั้งหมด  
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  เกณฑ FTES จํานวน FTES/ ความ ระดับ 
กลุมสาขา/คณะ FTES/

อาจารย 
รวม อาจารย อาจารย คลาดเคลื่อน

(%) 
คะแนน 

   1. กลุมสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 8.00 113.58          
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา     113.58    10    11.36  41.98 1 

   2. กลุมสาขาวิทยาศาสตร 20.00  11,135.04         
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  1,669.80  39  42.82  114.08 1 

คณะวิทยาศาสตร  5,667.75  266  21.31  6.54 2 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  3,674.57  85  43.23  116.15 1 

วิทยาลัยส่ิงแวดลอม     122.92  5  24.58  22.92 1 

   3. กลุมวิศวกรรมศาสตร 20.00  9,441.88          
คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร  1,280.88  42  30.50  52.49 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร  5,853.78  270  21.68  8.40 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  910.48  55  16.55  17.23 1 

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  1,125.71  21  53.61  168.03 1 

สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ  271.03  12  22.59  12.93 1 

   4. กลุมสถาปตยกรรมศาสตร 8.00  349.51          
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  349.51  45  7.77  2.91 3 

  
  5. กลุมเกษตรศาสตร 

 
20.00  

 
5,928.57          

คณะเกษตร  1/  1,518.32  148  10.26  48.71 1 

คณะเกษตร กําแพงแสน  2/  1,479.85  122  12.13  39.35 1 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร  240.53  28  8.59  57.05 1 

คณะประมง  597.25  60  9.95  50.23 1 

คณะวนศาสตร  886.63  69  12.85  35.75 1 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  1,205.99  82  14.71  26.46 1 

   6. กลุมบริหารธุรกิจ 
พาณิชยศาสตร  25.00  13,480.46          
คณะบริหารธุรกิจ  3,333.89  58  57.48  129.92 1 

คณะวิทยาการจัดการ 3/  5,486.62  30  182.89  631.55 1 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการ

จัดการ  4/  2,137.16  43  49.70  98.81 1 

คณะเศรษฐศาสตร  2,522.79  75  33.64  34.55 1 
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  เกณฑ FTES จํานวน FTES/ ความ ระดับ 
กลุมสาขา/คณะ FTES/

อาจารย 
รวม อาจารย อาจารย คลาดเคลื่อน

(%) 
คะแนน 

   7. กลุมศึกษาศาสตร 25.00  3,036.03          
คณะศึกษาศาสตร  2,507.04  99  25.32  1.29 3 

คณะศึกษาศาสตร 

และพัฒนศาสตร  528.99  29  18.24  27.04 1 

   8. กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 25.00  9,167.70          
คณะมนุษยศาสตร  5,382.78  160  33.64  34.57 1 

คณะสังคมศาสตร  3,784.92  67  56.49  125.97 1 

   9. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
สัตว 8.00  674.21          
คณะเทคนิคการสัตวแพทย  92.59  15  6.17  22.84 1 

คณะสัตวแพทยศาสตร  581.62  101  5.76  28.02 1 

รวม 9 กลุมสาขา   53,326.98  2,036       
   10. กลุมอื่นๆ   1,360.11  20        
สาธารณสุขศาสตร สุพรรณบุรี   260.00  -        

การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว 

สุพรรณบุรี   339.65  -        

โครงการสหวิทยาการ บางเขน   384.00  7        

โครงการสหวิทยาการ กําแพงแสน   76.08  -        

บัณฑิตสถานศรีราชา   300.38  3        

สํานักงานอธิการบดี  - 10    

ม.เกษตรศาสตร   54,687.09  2,056        
 

หมายเหตุ  
1/ จํานวนอาจารยคณะเกษตร  นบัรวมสํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน        จํานวน  6 คน 
2/ จํานวนอาจารยคณะเกษตร กําแพงแสน  นับรวมสาํนักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน       จํานวน  2 คน 
3/ จํานวนอาจารยคณะวิทยาการจัดการ  นับรวมสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา         จํานวน  1 คน 
4/ จํานวนอาจารยคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ           จํานวน  1 คน 

     นับรวมสํานักงานวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติฯ   
 

หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด =  2  X 100 =  7.41% 

  27   
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ  80 รอยละ 80-99 รอยละ 100 
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ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.4 

สกอ.ที่ 2.4 
รอยละ 7.41 1 

ไมนอยกวา

รอยละ 10 
 

คลาดเคลื่อน

12.74 

คะแนน 1 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4 - 1 ตารางจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) จําแนกวิทยาเขตที่ใหบริการสอน ประจําปการศึกษา 

2551  (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

2.4 - 2 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา ประจําปการศึกษา 2551  

(ขอมูลจากกองการเจาหนาที่) 

แหลงขอมูล  :   กองแผนงาน 

ผูรับผิดชอบ  :  พนิดา  กุลแพทย  โทร. 0-2942-8157  ภายใน 4725 

 

ดัชนทีี่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจาํที่มีวุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจาํ  

เปาหมาย : ปริญญาเอก รอยละ 40-59 และ 
ปริญญาตรี <  รอยละ 5 

ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. : -   

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 2.5 ตัวบงชี้ของ สมศ.  :  6.3 
  

ผลการดําเนินงาน  
 ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงเกิน 9 เดือน

จํานวน   2,056 คน และมีอาจารยลาศึกษาตอจํานวน 260 คน  จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 2,316 คน  และมี

คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 85 คน  คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาจํานวน  1,103 คน  และ

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาจํานวน 1,128 คน 

 สัดสวนของอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

คิดเปนรอยละ 3.67 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 47.63 และคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา คิดเปนรอยละ 48.70  
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วิทยาเขต 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระ

เกียรติ 
สกลนคร 

รวม
ทั้งหมด 

(ไมนับลา
ศึกษาตอ) 

ลา
ศึกษา
ตอ 

รวม
ทั้งหมด 

ระดับการศึกษา 

1,535 303 105 113 2,056 260 2,316 

ปริญญาตรี 48 4 12 4 68 17 85 

ปริญญาโท 555 135 78 92 860 243 1,103 

ปริญญาเอก 932 164 15 17 1,128 0 1,128 
 

หมายเหตุ  :   จํานวนอาจารยประจํา ไดแก  อาจารยขาราชการ  อาจารยพนักงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  อาจารยพนกังาน

ราชการ  อาจารยพนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได   อาจารยลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณและเงินรายได 

ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  ทั้งนี้ไมนับรวมอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางในรอบปการศึกษา 2551 

       และจํ า น วนอ าจ า ร ย ป ร ะ จํ าทุ ก ป ร ะ เ ภท ไม นั บ ร วมจํ า น วนอ าจ า ร ย ที่ ส อ น โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ต แห ง 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน :  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 

รอยละ 1 – 39  หรือ  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 

รอยละ 40 – 59  แตวุฒปิริญญา

ตรี มากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 

รอยละ 40 – 59  และ  

2.วุฒปิริญญาตรีเทากับหรือ 

นอยกวารอยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรอื

เทากับรอยละ 60 และ  

2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรอื

เทากับรอยละ 60 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 

นอยกวารอยละ 5  

 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.5 

สกอ.ที่ 2.5 

 

ปริญญาเอก

รอยละ 48.70 

ปริญญาตรี 

รอยละ 3.67 
2 

ปริญญาเอก 
รอยละ 40-59

ปริญญาตรี 

นอยกวา 
รอยละ 5 

 

ปริญญาเอก

รอยละ 

44.26 

ปริญญาตร ี
รอยละ 4.93 
คะแนน 1 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5 - 1 ตารางแสดงสัดสวนของอาจารยประจํา จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2551 

 2.5 – 2 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการ ประจาํปการศึกษา 2551 

2.5 – 3 ตารางรายงานขอมูลจํานวนบคุลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําเดือน

พฤษภาคม 2552 

แหลงขอมูล  :   กองการเจาหนาที่    

ผูรับผิดชอบ :  คมสัน  จีราคม  โทร. 0-2942-8162 ภายใน  4813 

 

ดัชนทีี่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

เปาหมาย : รอยละ 45-69 และรศ.ข้ึนไป ≥ รอยละ 30 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :  -  
ตัวบงชี้ของ สกอ. : 2.6 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  6.4 

  

ผลการดําเนินงาน  
 ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 9 เดือน ขึ้นไป

จํานวน 2,056 คน และมีอาจารยลาศึกษาตอจํานวน 260 คน  จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 2,316 คน  โดยเปน

อาจารยประจําที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 1,227 คน เปนอาจารยประจําที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

จํานวน 544 คน ตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 507 คน  ตําแหนงศาสตราจารย 38 คน  สัดสวนของอาจารย

ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอที่ดํารงตําแหนงอาจารย คิดเปนรอยละ 52.98  ที่ดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 23.49  ที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 21.89  และที่ดํารง

ตําแหนงศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 1.64  ดังนั้น  ตามเงื่อนไขดัชนีที่ 2.6 กําหนดสัดสวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย จํานวน 1,089 คน 

รวมกัน คิดเปนรอยละ 47.02  และสัดสวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

ขึ้นไปจํานวน 545 คน คิดเปนรอยละ 23.53  
วิทยาเขต ตําแหนงทาง

วิชาการ บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ 
สกลนคร 

รวม
ทั้งหมด 
(ไมนับลา
ศึกษาตอ) 

ลา
ศึกษา
ตอ 

รวม
ทั้งหมด 

คิดเปน
รอยละ 

รวม 1,535 303 105 113 2,056 260 2,316 100 

อาจารย 626 152 94 110 982 245 1,227 52.98 

ผูชวยศาสตราจารย 445 72 10 3 530 14 544 23.49 

รองศาสตราจารย 431 75 0 0 506 1 507 21.89 

ศาสตราจารย 33 4 1 0 38 0 38 1.64 
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หมายเหตุ  :   จํานวนอาจารยประจํา ไดแก  อาจารยขาราชการ  อาจารยพนักงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  อาจารยพนกังาน

ราชการ  อาจารยพนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได   อาจารยลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณและเงินรายได 

ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  ทั้งนี้ไมนับรวมอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางในรอบปการศึกษา 2551 

       และจํ า น วนอ าจ า ร ย ป ร ะ จํ าทุ ก ป ร ะ เ ภท ไม นั บ ร วมจํ า น วนอ าจ า ร ย ที่ ส อ น โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ต แห ง 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน :  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ.

รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 44  
หรือ  
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันอยู ระหวางรอยละ 45 – 69   

แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปนอยกวา

รอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันอยูระหวางรอยละ 45 – 69  และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปเทากับ

หรือมากกวารอยละ 30 หรือ  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันมากกวาหรือเทากับรอยละ 70และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  

ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และศ. รวมกันมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70  
และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น

ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30  

 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก. ที ่2.6 

สกอ.ที่ 2.6 

ผศ. รศ. 

และ ศ. 

รอยละ 47.02 

รศ.ขึ้นไป 

รอยละ 23.53 

1 

ผศ. รศ. 

และ ศ. 

รอยละ 

45-69 

รศ.ขึ้นไป 

รอยละ 30 

 

ผศ. รศ. 

และ ศ. 

รอยละ 49.36 

รศ.ขึ้นไป 

รอยละ 25.41 

คะแนน 1 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 2.6 - 1 ตารางแสดงสัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจาํป

การศึกษา 2551 

 2.6 – 2 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการ ประจาํปการศึกษา 2551 

 2.6 – 3 ตารางรายงานขอมูลจํานวนบคุลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําเดือน

พฤษภาคม 2552 

แหลงขอมูล  :   กองการเจาหนาที่  

ผูรับผิดชอบ :  คมสัน  จีราคม  โทร. 0-2942-8162 ภายใน  4813 
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ดัชนทีี่ 2.7  : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย   
เปาหมาย       : ระดับ 3    ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.   :  16 
ตัวบงชี้ของ สกอ.     : 2.7    ตัวบงชี้ของ สมศ.     :  6.5  
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  

 1. มหาวิทยาลัยมกีารกําหนดจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  

 2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ที่ระดับ 4  ดังนี ้
1.   มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร   

1.1    อางอิงจากประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  

(2.7-1-1) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยขึ้นโดยผานความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549  

1.2     ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดออกประกาศลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เร่ือง 

จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-1-2)  

1.3   ไดมีการจัดทําเปนคูมือจรรยาบรรณอาจารย มก. เปนรูปเลม พรอมทั้งประชาสัมพันธให

คณาจารยของมหาวิทยาลัยทราบดวยแลว 
2.   มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทําคูมือจรรยาบรรณอาจารย (2.7-2-1) และคูมืออาจารย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-2-2) และโปสเตอรจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-2-3) 

เพื่อสงเสริมใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยในทุกคณะและทุกวิทยาเขต ติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธให

คณาจารยทุกทานรับทราบและปฏิบัติตาม   

2.2    ในปการศึกษา 2551 ที่ผานมาคณะไดมีกิจกรรมที่สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน 

2.2.1  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน ไดมีการสอดแทรกแนวทางปฏิบัติใน

การอบรมอาจารยใหม และจัดโครงการสัมมนาคณาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อสงเสริม

และสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2.2  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดมีการจัดโครงการรณรงค 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และโครงการเชิดชูเกียรติ  

2.2.3  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชาไดจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการสอดแทรก 
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คุณธรรมในบทเรียน โครงการจริยธรรมผูนํา โครงการบริหารแบบธรรมาภิบาล และมีการเผยแพรหลักจรรยาบรรณ

วิชาชีพภายในคณะ 

2.2.4  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี

การประชุมคณะเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          3.   มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   

3.1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

คณาจารยในมหาวิทยาลัยฯ โดยแตงตั้งกรรมการในระดับคณะและวิทยาเขตเพื่อสงเสริม สนับสนุน ติดตาม

ประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 2735/2550 ลงวันที่ 30 

สิงหาคม 2550  (2.7-3-1)  

3.2    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีคําส่ังที่ 2736/2550  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 แตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะเกษตร 

กําแพงแสน (2.7-3-2)  

3.3    มีการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงาน เร่ือง การประเมินระบบ

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 10 

กรกฎาคม 2550  โดยกําหนดใหทุกคณะและทุกวิทยาเขตจัดทํารายงานประจําปเพื่อรายงานผลเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา 

อุปสรรคและ/หรือการไดรับขอรองเรียนการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพพรอมทั้งแนวทางการพัฒนาและ

สงเสริมจรรยาบรรณในรอบปการศึกษาถัดไป (2.7-3-3) , (2.7-3-4)  

3.4    มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประเมินจรรยาบรรณของอาจารยในแบบประเมินการเรียน

การสอนของอาจารยโดยนิสิตในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา 
4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ    

4.1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการจัดทําระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพรวมทั้งการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใชระบบการรองเรียนและดําเนินการ

ตามระเบียบวินัยของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและประกาศ ก.พ.อ.  (2.7-4-1) ทั้งนี้คณะไดมีระบบใน

การดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการจรรยาบรรณของ

คณะ และมีการจัดทําโฮมเพจสําหรับการรองเรียน   คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา มีการดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองในกรณีที่มีขอรองเรียนในดานคะแนนสอบ  

4.2    มีเว็บไซต www.ms.src.ku.ac.th สําหรับใหนิสิตรองเรียน หรือมีการจัดทําคํารองผาน

อาจารยที่ปรึกษา  

            5.  มีการดําเนินการวางแผนปองกันหรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูระหวางการเตรียมการจัดประชุมหารือเพื่อวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไข

การกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนและหามาตรการปองกันใหสอดคลองกับ 

ประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการและหารือขอยุติกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตางๆ ให

ครบถวนสมบูรณตอไป 
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เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.7 

สกอ.ที่ 2.7 
ระดับ 4 3 ระดับ 3  

ระดับ 4 

คะแนน 3 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.7 

สกอ.ที่ 2.7 
ระดับ 5 3 ระดับ 3  

ระดับ 4 

คะแนน 3 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.7-1-1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

2.7-1-2 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.7-2-1 คูมือจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2.7-2-2 คูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบบัปรับปรงุแกไข พ.ศ. 2549)   

2.7-2-3 โปสเตอรจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.7-3-1 คําสั่ง มก. ที่ 2735/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรื่อง คณะกรรมการสงเสริม

สนับสนุน ติดตามประเมนิผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยระดบัคณะ

และวิทยาเขต  

2.7-3-2 คําสั่ง มก. ที่ 2736/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรื่อง คณะกรรมการสงเสริม

สนับสนุน ติดตามประเมนิผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย คณะเกษตร

กําแพงแสน 

2.7-3-3 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/490 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 เรื่อง รายงาน

ประจําปการสงเสริมและตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารย มก. 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.7-3-4 บันทึกขอความที่ ศธ. 0513.10106/ว.6977 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การสง

รายงานประจําปการสงเสริมและติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพอาจารย มก. ของคณะและวิทยาเขต 

2.7-4-1 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10121/0016 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551 เรื่อง ขอทราบผล

การติดตามความกาวหนาเกีย่วกับแนวทางการดําเนินการกบัผูที่ไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ ก.พ.อ. 

แหลงขอมูล :  กองบริการการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ :  อุทัยวรรณ  กจิวิเชียร และสมเกียรติ  นากระโทก    โทร. 0-2942-8166  ภายใน 4907 

 
ดัชนทีี่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวจิยัเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน  
เปาหมาย :  4  ขอ ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  2.8 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ           

 1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมการเรียนการสอน  

 2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียน

การสอน  

 3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

 4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการ

เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

 5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 5 ขอ ดังนี ้

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดโครงการอบรม สัมมนาและกิจกรรม

ตางๆ เชน โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 โดยกองบริการการศึกษา (2.8-1-1) 

นอกจากนี้ในระดับคณะมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อกระตุนใหอาจารยมีการทําวิจัย (2.8-1-2) เชน 

1.1  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย 

ปงบประมาณ 2551 

1.2  คณะศึกษาศาสตร มีแผนงาน/โครงการ/แหลงทุนสนับสนุนและพัฒนาอาจารยในการทําวิจัย 

มีความรวมมือกับ National Taichung University 
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1.3  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรและปรับปรุงการเรียนการสอน 

หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการวางผังเมือง 

1.4 คณะมนุษยศาสตร มีแผนสงเสริมงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร ป พ.ศ. 2548-2552 

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการ
สอน โดยมีการทบทวนผลการดําเนินงานทางดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ในที่ประชุม

ระดับคณะ มีการสงอาจารยไปสัมมนา/อบรมเพื่อใหมีความรูในการทําวิจัย และกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (2.8-1-2) เชน 

1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการจัดสัมมนาวิจัยสถาบันฯ  ดานการบริหารจัดการ การ

เรียนการสอนฯ ( 2.8-1-3) 

1.2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการกําหนดเปนขอตกลงในการทําวิจัยชั้นเรียน 1 วิจัย 1 สาขา 

1.3 คณะมนุษยศาสตร จัดโครงการสัมมนางานวิจัย เร่ือง “การบรรจบของเสนขนาน: ผลงาน” 

1.4 คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการกิจกรรมเพื่อการจัดการความรูใหอาจารยเกี่ยวกับการทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการทําวิจัยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ  

1.5 คณะเกษตร จัดสัมมนาคณาจารยคณะเกษตร เร่ือง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการใหทุนอุดหนุนวิจัยในการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งทุนวิจัยประเภททั่วไปและทุนวิจัยสถาบัน ตามระเบียบ (2.8-3-

1) และมีการสนับสนุนงบประมาณในระดับคณะตามประกาศคณะกรรมการกองทุนของคณะ (2.8-1-2) เชน 

3.1  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย คนละ 5,000 บาท 

3.2  คณะเกษตร  สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย ภาควิชาละ 5,000 บาท 

3.3 คณะเศรษฐศาสตร  มีกองทุนพัฒนาอาจารยเพื่อสนับสนุนการเขียนตํารา เอกสารประกอบการ

เรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 

3.4 คณะวิทยาศาสตร  สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย คนละ 50,000 บาท 

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและ

เผยแพร ผล งานวิ จั ย ด า นกา ร เ รี ยนกา รสอนและนวั ตก ร รมทางกา รศึ กษาอย า งสม่ํ า เ สมอ น้ั น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการอยางตอเนื่องและในรอบปการศึกษา 2551 ที่ผานมาไดจัดการประชุม

ทางวิชาการ ครั้งที่ 47 สาขาศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 17-20 มีนาคม 2552 (2.8-4-1)  และดําเนินการระดับ

คณะ มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา (2.8-1-2) เชน 

 4.1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความรวมมือดาน

การศึกษาในประเทศอนุภูมิภาคแมน้ําโขง ไทย ลาว และเวียดนาม (ตอเนื่อง)” 

4.2 คณะมนุษยศาสตร มีโครงการนิทรรศการ “งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร ป 2552” และสารวิจัย

คณะมนุษยศาสตร ฉบับ 10 และ 11 
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4.3 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการเผยแพรงานวิจัย เร่ือง “การศึกษาผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู”  

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
โดยบางคณะมีการทําโครงการวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนและสรางเครือขายวิจัยรวมกับหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน และการเขารวมสัมมนาเครือขายการวิจัย (2.8-1-2) เชน  

5.1 โครงการวิจัยในการแกไขปญหารวมกับบริษัทเอกชน  ผานโครงการ  IPUS ของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  

5.2 คณะกรรมการนวัตกรรมออกกําลังกายและกีฬา ในความรวมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

5.3 คณะศึกษาศาสตร ไดลงนามความรวมมือกับ University of Waikato  National  Taichung 

University เทศบาลเมืองบางบัว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.4 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดลงนามความรวมมือกับ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด 

และบริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอนจิเนียร่ิง จํากัด 

5.5 คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการความรวมมือกับ The Institute of Finance Management 

5.6 คณะมนุษยศาสตร เขารวมสัมมนาเครือขายวิชาการวิจัยสายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร  
ครั้งที่ 2 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.8 

สกอ.ที่ 2.8 
5 ขอ 3 4 ขอ  

5 ขอ 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 รายงานสรุปประเมินผลโครงการอบรม “การวิจัยในชั้นเรียน”  โดย งานสงเสริมและ

พัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.8-1-2 รายงานขอมูลจากคณะ/หนวยงาน ปการศึกษา 2551 (ตามบันทึกที่  

ศธ 0513.10106/0812 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552) 

2.8-1-3 เอกสารประกอบการสัมมนานาํเสนอรายงานวิจัย โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา

คุณภาพทุนอุดหนุนการวิจัย มก.  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-3-1 ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติทุนอดุหนุนวิจัย มก. 

2.8-4-1 เร่ืองเต็มการประชุมทางวชิาการ คร้ังที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลมที่ 10 

สาขาศึกษาศาสตร  

แหลงขอมูล  : กองบริการการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  :  ลิลา  วุฒวิาณชิยกุล และกัญญารัตน แกวคง โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905 

 
ดัชนทีี่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 
เปาหมาย : รอยละ 80 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   4.1.1 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  2.9 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  1.1 
  

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  

7,226 คน และมีผูตอบแบบสํารวจในระบบขึ้นทะเบียนรับปริญญาผานเว็บไซต จํานวน 6,954 คน ซึ่งจากจํานวน

นี้เปน ผูที่มีงานทําอยูเดิม จํานวน 421 คน บัณฑิตที่ศึกษาตอ จํานวน 1,027 คน และเปนบัณฑิตที่ไมประสงคจะ

ทํางาน จํานวน 347 คน ดังนั้น เมื่อพิจารณาสถานภาพการทํางานเฉพาะผูที่ไมไดกําลังศึกษาตอ ไมไดมีงานทํา

อยูเดิมกอนมาศึกษา  และบัณฑิตที่ไมประสงคจะทํางาน จํานวน 5,159 คน พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได

งานทํา รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  มีจํานวน 4,264 คน หรือคิดเปนรอยละ 82.65  ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 59  รอยละ 60 – 79  รอยละ 80 หรือมากกวา 

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดาํเนินงาน  

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี (รับปริญญา ก.ค. 2551) 7,226 คน 

จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ 6,954 คน (96.24%) 

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําอยูเดิม 421 คน 

จํานวนบณัฑิตที่ศึกษาตอ 1,027 คน 

จํานวนบณัฑิตที่ไมประสงคจะทํางาน 347 คน 

จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําเดิม ผูศึกษาตอและ  ผูไมประสงคจะทํางาน

ออกแลว (ขอบเขตขอมูลที่สํารวจ) 

5,159 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 4,264 คน 

รอยละของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชพีอิสระ 82.65 
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ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.9 

สกอ.ที่ 2.9 

รอยละ 

82.65 
3 

รอยละ 

80.00 
 

รอยละ 

80.06 

คะแนน 3 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.9 - 1 เว็บไซตระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาและประวัติผูสําเร็จการศึกษา

และภาวะการหางานทําของบัณฑิต ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ 

2.9 - 2 รายงานผลการสํารวจขอมูลบนเว็บไซตของกองแผนงาน 

http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/information_manager/work/

work_index.htm 

2.9 - 3 ตารางจํานวนและรอยละของบัณฑิตและผูกรอกแบบสํารวจภาวะการหางานทํา รุนป

การศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

แหลงขอมูล  :   กองแผนงาน  

ผูรับผิดชอบ :   พนิดา  กุลแพทย  โทร. 0-2942-8157  ภายใน 4725 

 
ดัชนทีี่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

เปาหมาย : รอยละ 93 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  2.10 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  1.3 
 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 7,226 

คน มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 4,264 คน (ไมนบัรวม

ผูที่ศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูเดิมกอนมาศึกษา) และมีบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานของ ก.พ.ร. 

คือ เกินกวา 7,630 บาท จํานวน 3,992 คน หรือคิดเปนรอยละ 93.62  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 74  

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา

เกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – 99  

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา

เกณฑ กพ. 

รอยละ 100 

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา

เกณฑ กพ. 
 

ผลการประเมินกรรมการเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 
ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.10 

สกอ.ที่ 2.10 

รอยละ 

93.62 
2 

รอยละ 

93.00 
 

รอยละ 

89.79 

คะแนน 2 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.10-1 เว็บไซตระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาและประวัติผูสําเร็จการศึกษาและ

ภาวะการหางานทําของบัณฑติ ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ 

2.10-2 รายงานผลการสํารวจขอมูลบนเว็บไซตของกองแผนงาน 

http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/information_manager/work/

work_index.htm 

2.10-3 ตารางจํานวนและรอยละของบัณฑิตและผูกรอกแบบสํารวจภาวะการหางานทํา รุนป

การศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

แหลงขอมูล  :    กองแผนงาน  

ผูรับผิดชอบ :  พนิดา  กุลแพทย  โทร. 0-2942-8157  ภายใน 4725 

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดาํเนินงาน  

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี (รับปริญญา ก.ค. 2551) 7,226 คน 

จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ 6,954 คน (96.24%) 

จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําเดิม ผูศึกษาตอและผูไมประสงคจะทํางาน

ออกแลว (ขอบเขตขอมูลที่สํารวจ) 
5,159 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 4,264 คน 

จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนตามเกณฑ ( 7,630 บาท) 3,992 คน 

รอยละบัณฑิตที่ไดเงินเดือนตามเกณฑ 93.62 
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ดัชนทีี่ 2.11 : ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑติ   

เปาหมาย : คาเฉลี่ย  ≥ 3.95 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   6.1  

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 2.11 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  1.4 
 

ผลการดําเนินงาน  
                ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2550 

จํานวน 958 ตัวอยาง โดยตั้งเกณฑที่ใชในการวิเคราะหไว 5 ระดับ คือ 
 

มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00 

มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 - 4.49 

ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 - 3.49 

นอย คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 - 2.49 

นอยที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 - 1.49 

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้              

               นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระดบัมาก (Χ = 3.94) ซึง่ในดาน 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมคีวามพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด (Χ = 4.30) สวนดาน

ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน นายจาง 

มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน  (Χ = 3.77 และ Χ = 3.76 ตามลําดับ)  เมื่อพจิารณา

ตามกลุม พบวา 

ดานความรู ดาน ดาน 

กลุม ความสามารถ

ทางวิชาการ 

ความสามารถ

พื้นฐาน 

คุณธรรม

จริยธรรม 

รวม 

1. วิทยาศาสตร 3.81 3.79 4.38 3.99 

2. วิศวกรรมศาสตร 3.67 3.69 4.19 3.85 

3. สถาปตยกรรมศาสตร 3.75 3.72 4.40 3.94 

4. เกษตรศาสตร 3.75 3.78 4.34 3.96 

5. บริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร    

    บัญชี การจัดการ  การทองเที่ยว  

     เศรษฐศาสตร 

3.78 3.79 4.29 3.95 

6. ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 4.01 4.05 4.60 4.22 

7. มนุษยศาสตร / สังคมศาสตร 3.79 3.77 4.30 3.96 

8. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 3.81 3.70 4.17 3.95 

รวม 3.76 3.77 4.30 3.94 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ย 1 - 2.49  คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  คาเฉลี่ย 3.50 หรือมากกวา 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.11 

สกอ.ที่ 2.11 

คาเฉลี่ย

3.94 
3 

คาเฉลี่ย 
≥ 3.95 

 
3.97 

คะแนน 3 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.11-1 รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวทิยาลัย    

เกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2551 

2.11-2 รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวทิยาลัย      

เกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2551 ที่เว็บไซด www.planning.ku.ac.th 

แหลงขอมูล  :   กองแผนงาน  

ผูรับผิดชอบ :  พรลักษณ  ฤกษสมโภชน   โทร. 0-2942-8157  ภายใน 4709 

 
ดัชนทีี่ 2.12 : รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรบั

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม 
กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาต ิ 

เปาหมาย : รอยละ 0.50  ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   4.1.4 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  2.12 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  1.5 
  

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการแขงขันที่ไดรับรางวัล จํานวน  62 รายการและมี

จํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม  กีฬา สุขภาพ  และดาน

ส่ิงแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ  จํานวน  522  คน 
 

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 

1. จาํนวนนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปทีผ่านมาที่ไดรับ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  วชิาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  กฬีา 

สุขภาพ  และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาต ิ

522 

1.1  ดานวชิาการและวิชาชีพ 162 

1.2  ดานคุณธรรม จริยธรรม 8 
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ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 

1.3  ดานศิลปะและวัฒนธรรม 5 

1.4  ดานกีฬาและสุขภาพ 281 

1.5  ดานสิ่งแวดลอม 23 

1.6  ดานวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัย 43 

1.7  อื่น ๆ 0 

2.  จํานวนนิสิตปจจบุันทั้งหมด   53,846 

2.1  ระดับปริญญาตรี 42,091 

2.2  ระดับประกาศนียบัตร        39 

2.3  ระดับปริญญาโท 10,344 

2.4  ระดับปริญญาเอก 1,372 

3.  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 48,470 

3.1  ระดับปริญญาตรี ( 2546-2550) 33,319 

3.2  ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแตป 2546-2550) 15,151 

4.  รวมจาํนวนนิสิตปจจุบันทั้งหมด และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาทั้งหมด (4=2+3) 

102,316 

5.  รวมจาํนวนนิสิตและศิษยเการะดับบัณฑติศึกษาทั้งหมดในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมด (5= 2.2+2.3+3.2) 

26,877 

6.  รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฬีา 

สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ (6=1/4) 

0.51 

7.  รอยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย

และ/หรือวิทยานิพนธ (7=1.6/5) 

0.16 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.03 – 0.015   รอยละ 0.06-0.029 1. มากกวาเทากบัรอยละ 0.030 และ 

2. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่
ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ

วิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับรอยละ 

0.060 
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 

ถือวาไดคะแนน 2 
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ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.12 

สกอ.ที่ 2.12 
รอยละ 0.51 3 รอยละ 0.50  

รอยละ 0.52 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 

แหลงขอมูล :   กองกลาง 

ผูรับผิดชอบ :   เทเวศร  นนทะชัย  โทร.0-2942-8152-4  ภายใน  4614 

 
ดัชนทีี่ 2.13 : รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑติศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน        

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
เปาหมาย : รอยละ 85 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  2.13 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
  

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ

เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําหนาที่ควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 653 คน และมี

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

จํานวน 598 คน   คิดเปนรอยละ 91.58 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50- รอยละ 69 รอยละ 70- รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.13 

สกอ.ที่ 2.13 

รอยละ 

91.58 
3 

รอยละ 

85.00 
 

รอยละ 73.24

คะแนน 2 
 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.12-1 เอกสารขอมูลจาํนวนนิสิตที่ไดรับรางวัลดานวิชาการ วิชาชีพ และดานกีฬา 

2.12-2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2546-2550 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.13 - 1 - จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร  

- จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา 

- จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาและทําหนาที่อาจารย     

ที่ปรึกษา 

แหลงขอมูล  :   บัณฑิตวิทยาลัย  

ผูรับผิดชอบ :  อัจฉรา  ผองอดุม  โทร. 0-2942-8445 ภายใน 1184-7 ตอ 201 

 
ดัชนทีี่ 2.14 : จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรบัรางวัลในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศกึษา   
เปาหมาย : 90 ชิ้นงาน ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  1.6 
  

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 140 ชิ้นงาน เปนจํานวนวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 31 ชิ้นงาน  และเปนผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับ

รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน  109 ชิ้นงาน 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 5  6 – 8 มากกวาหรือเทากับ 9 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.14 140 ชิ้นงาน 3 90  ชิ้นงาน  
316 ชิ้นงาน 

คะแนน 3 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.14 148 ชิ้นงาน 3 90  ชิ้นงาน  
316 ชิ้นงาน 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.14-1 จํานวนผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติของแตละคณะวิชา 
 

แหลงขอมูล  :   บัณฑิตวิทยาลัย  

ผูรับผิดชอบ :  อัจฉรา  ผองอดุม  โทร. 0-2942-8445 ภายใน 1184-7 ตอ 201 

 
ดัชนทีี่ 2.15 : รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิต 

บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรตอจาํนวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทาทัง้หมด  
เปาหมาย : รอยละ 68 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   4.1.4 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  1.7 และ 1.8 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนิสิต

บัณฑิตศึกษาท่ีตีพิมพเผยแพร จํานวน 969 บทความ และมีจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด จํานวน 969 คน     
คิดเปนรอยละ 100 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 80 – 100     รอยละ 100 ในจํานวนนี้เปน

วารสารระดับชาติ 

ขึ้นไปไมเกินรอยละ 15 

รอยละ 100 ในจํานวนนี้เปน

วารสารระดับชาติขึ้นไปมากกวา

รอยละ 15 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.15 รอยละ 100 3 รอยละ 68  

รอยละ 

99.23 

คะแนน 1 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.15 - 1 รายงานการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2551 

แหลงขอมูล  :   บัณฑิตวิทยาลัย  

ผูรับผิดชอบ :  อัจฉรา  ผองอดุม  โทร. 0-2942-8445 ภายใน 1184-7 ตอ 201 
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ดัชนทีี่ 2.16 : รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  

เปาหมาย : รอยละ 80 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   22 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  6.1 
  

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ดําเนินกระบวนการปดหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2552    เมื่อวันที่ 

23 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติกําหนดแนวทางการปดหลักสูตร โดยหากหลักสูตรใดไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับ

อนุมัติหลักสูตร ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป หรืออาจารยประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548  หรือภาควิชาพิจารณาแลวเห็นสมควรปดหลักสูตร ก็ใหเสนอ

ขอปดหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปด

หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน การปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) (สภาอนุมัติ

ปดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552) (2.16-1-1, 2.16-1-2) 

2. แจงเวียนไปยังคณะ/วิทยาเขต (ศธ 0513.10106/ว.8111 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552)โดยสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธใหคณะเขาใจถูกตองตรงกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะตองทําการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ป สวนหลักสูตร/รายวิชาใดที่ไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติใหเปดสอนติดตอกันไมนอย

กวา 3 ป ใหทําการปดหลักสูตร/รายวิชานั้น (2.16-2-1, 2.16-2-2) 
3. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติทั้งหมด 370 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 370 หลักสูตร หรือคิดเปนรอยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด อยางไรก็ตาม 

ในปการศึกษา 2551 หลักสูตรอนุมัติไดมีการเปดสอนจํานวน 331 หลักสูตร โดยยังมีหลักสูตรที่ยังไมไดมีการ

ปรับปรุงตามรอบเวลาที่กําหนด เนื่องจากใชระยะเวลาในการวิจัยสถาบันและกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน 

จํานวน 61 หลักสูตร ดังนั้นจึงเปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 270 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 81.57 ของหลักสูตร

เปดสอนทั้งหมด (2.16-3-1, 2.16-3-2)  
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 79  รอยละ 80 – 99  รอยละ 100 
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 
 = ไม

บรรลุผ 
ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.16 
รอยละ 

81.57 
2 

รอยละ 

80.00 
 

รอยละ 

100.00 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.16-1-1 การอนุมัติปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) 

2.16-1-2 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/4968 ลงวันที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2552 เรื่อง มติสภา

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปดหลักสูตรและรายวิชา 

2.16-2-1 บันทึกขอความที่  ศธ  0513.10102/7332 ลงวันที่  13 พฤษภาคม   พ .ศ .  2552  

เรื่อง ขอคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและปดหลักสูตร 

2.16-2-2 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว.8111 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2552  

เรื่อง แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปดหลักสูตรและรายวิชา 

2.16-3-1 สรุปจํานวนหลกัสูตรทีย่ังไมไดปรับปรงุตามรอบระยะเวลา 

2.16-3-2 รวมหลักสตูรระดับปริญญาตรแีละระดบับัณฑติศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แหลงขอมูล  :   กองบริการการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ :  ลิลา  วุฒวิาณชิยกุล และมันตา พันธจิตต  โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905, 4926 

 
ดัชนทีี่ 2.17 : ระดับความพงึพอใจของนสิิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   
เปาหมาย : คาเฉลี่ย  4.50 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  6.7 
  

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะวิชา ไดมีการจัดทําแบบประเมินการสอนของ

อาจารยโดยนิสิตผานระบบเว็บออนไลน หรือประเมินโดยตรงจากแบบประเมินที่แจกในชั้นเรียน เพื่อใหนิสิตที่

ลงทะเบียนไดแสดงความคิดเห็นตอการสอนของอาจารยทั้งในระหวางเรียน และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน

เพื่อใหคณาจารยของแตละคณะไดรับทราบขอมูลปอนกลับจากความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับวิธีการถายทอด

ความรู การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน เพื่อนําผลการประเมินไป

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยในปการศึกษา 2551 ภาคตนผลการประเมินจากจํานวน รายวิชา 3,568  

รายวิชา  มีผลการประเมินการเรียนการสอนเทากับ  4.32   ภาคปลายผลการประเมินจากจํานวน รายวิชา 3,666 

รายวิชา  มีผลการประเมินการเรียนการสอนเทากับ 4.34  มีคาเฉลี่ยรวมในปการศึกษา 2551 เทากับ  4.33  จาก

คะแนนเต็ม 5  คะแนน    โดยผลการประเมินหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนี้ 
ปการศึกษา 2551 ภาคตน 

คะแนนประเมิน 5 4 3 2 1 

จํานวนประเมนิ 1,524,016 1,369,998 367,603 31,702 15,092 
 

 Xw =  (1,524,016*5) + (1,369,998*4) + (367,603*3) + (31,702*2) + (15,092*1) 

                                           1,524,016 +  1,369,998 + 367,603 +31,702 + 15,092 

                             = 4.32 

ปการศึกษา 2551 ภาคปลาย 

คะแนนประเมิน 5 4 3 2 1 

จํานวนประเมนิ 1,940,826 1,659,262 422,743 36,434 17,866 
 

 Xw =  (1,940,826*5) + (1,659,262*4) + (422,743*3) + (36,434*2) + (17,866*1) 

                                           1,940,826+  1,659,262 + 422,743 + 36,434 + 17,866 

                               =   4.34 

คาเฉลี่ยรวม ปการศึกษา 2551 

คะแนนประเมิน 5 4 3 2 1 

จํานวนประเมนิ 3,464,842 3,029,260 790,346 68,136 32,958 
 

 Xw =  (3,464,842*5) + (3,029,260*4) + (790,346*3) + (68,136*2) + (32,958*1) 

                                           3,464,842 +  3,029,260 + 790,346 + 68,136 + 32,958 

                                =   4.33 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ย 1.00 – 3.00  คาเฉลี่ย 3.01 – 4.00  คาเฉลี่ย 4.01 – 5.00 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 2.17 4.33 3 4.50  
4.51 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.17-1 ขอมูลพื้นฐานคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ  

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู จากเวบ็ไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

https://eassess.ku.ac.th 

แหลงขอมูล  :   สํานักบริการคอมพิวเตอร  

ผูรับผิดชอบ :  ธราธร  โสตธิมยั โทร. 0-2562-0951-6  ภายใน 2906 

 
ดัชนทีี่ 2.18 : คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

ตอนิสติ 
เปาหมาย : 7,000.00 บาท/คน ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  8.1 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  6.9 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการจัดสรรงบประมาณคาใชจายทั้งจาก

งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได เพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ไดแก งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ

อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนิสิต  คาจางบุคลากร คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร 

หองเรียน หองปฏิบัติการ และคาเสื่อมราคาของครุภัณฑ ดังนี้ 

 1. หองสมุดคณะ สํานัก และสถาบัน 

 2. หองคอมพิวเตอรของคณะ สํานัก และสถาบัน 

 3. สํานักบริการคอมพิวเตอร 

 4. สํานักหอสมดุ 

 5. หนวยงานปฏิบัติการกลางพัฒนาสื่อการศึกษา (KU.Cyber Lab) 

 6. หองปฏบิัติการคอมพิวเตอร (Kasetsart IT Square) 

 7. ศูนยเรียนรวม 4 อาคาร 

 โดยมีการใชงบประมาณจากระดับคณะ สํานัก และสถาบันที่เกี่ยวของในทุกวิทยาเขตเปนคาใชจายที่ใช

ในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ เปนเงินทั้งสิ้น 391,138,649.74 บาท โดยมีนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา 53,906.50 คน  (ขอมูลตามปงบประมาณ พ.ศ.2551) คิดเปนสัดสวน 7,255.87 บาทตอคน 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 4,499 บาท/คน 4,500 – 6,999 บาท/คน 7,000 บาท/คน หรือมากกวา 
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ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัว
บงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 51 

 = 
บรรลุ 
 = ไม
บรรลุ 

ป 50 

 = มี
พัฒนาการ 

 = ไมมี
พัฒนาการ 

391,138,649.74 
มก.ที่ 2.18 53,906.50 

7,255.87 

บาท/คน 
3 

7,000 
บาท/คน 

 

7,224.77 

บาท/คน 

คะแนน 3 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.18-1 - รายงานคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพวิเตอรและศูนย

สารสนเทศของคณะ สํานัก สถาบัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

- รายงานจาํนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ปงบประมาณ พ.ศ. 2551   

แหลงขอมูล  :  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการปฏบิตัิราชการ สํานกังานอธิการบดี 

ผูรับผิดชอบ :   สวรรคชิด  สุภาพวงษสกุล   โทร. 02-940-7199  เบอรภายใน  4775    
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการตามดัชนีของมหาวิทยาลัยฯในองคประกอบที่ 3 การพัฒนา

นิสิต จํานวน 4 ดัชนี  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินกิจการนิสิตในอันที่จะสนับสนุนสงเสริมเพื่อให

นิสิตเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  กิจกรรมการ

พัฒนานิสิตแบงออกไดเปนสองสวนคือ (1) การจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นให

สอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิตและศิษยเกา และ (2)  การจัดกิจกรรมนิสิตที่

ดําเนินการโดยองคกรนิสิตซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตไดพัฒนารางกาย 

อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก ความรู ทักษะการคิด  ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรม  

 ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ ในภาพรวมขององคประกอบที่ 3  เทากับ  3.00  คะแนน  สามารถบรรลุ

เปาหมายและมีพัฒนาการ ครบทั้ง  4 ดัชนี สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตาราง 2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 88 

ตารางที่ 2.4  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย 
หนวย 

เปาหมา
ย 

ปการ 
ศึกษา 
2551 

2550 
  ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

3.1  มีการจัดบริการแก

นิสิตและศิษยเกา 
ระดับ 8 8 8 8 3 3 3     

3.2  มีการสงเสริม

กิจกรรมนิสิตที่ครบ ถวน

และสอดคลองกบั

คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค 

ระดับ 4 4 4 4 3 3 3     

3.3  ระบบอาจารยที่

ปรึกษา 
ระดับ 2 2-3 5 5 1 3 3     

3.4  รอยละของนสิิตที่

เขารวมกิจกรรมโครงการ

พัฒนานิสิตตอจํานวน

นิสิตทั้งหมด 

รอยละ 100 100 100 100 3 3 3     

คะแนนผลการประเมิน  3.00 3.00  
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ดัชนทีี่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา   

เปาหมาย : ระดับ 8 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :  -  

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  3.1 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการสํารวจความตองการจาํเปนของนิสิตชั้นปที่ 1   

 2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่อื้อตอการพฒันาการเรียนรูของนิสิต 

 3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 

 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา  

 6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกนิสิตและศิษยเกา 

 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  

 8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 8 ระดับ ดังนี ้

1.   มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1  โดยกองกิจการนิสิตมีการสํารวจความ

ตองการจําเปนพื้นฐานของนิสิตชั้นปที่ 1  ในพิธีการซอมใหญวันไหวครู  (3.1-1-1)  กองแผนงานสํารวจนิสิตใหม

เมื่อรายงานตัวเขาศึกษา (3.1-1-2) 

2.   มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต การ

จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิตนั้น  หนวยงานตางๆไดเห็นถึง

ความสําคัญจึงไดมีการจัดใหบริการดังนี้ 

 สํานักบริการคอมพิวเตอร  มีการจัดบริการหองปฏิบัติการพีซีสําหรับใชระบบเครือขาย โดยใหบริการ  3  

ลักษณะ  ทั้งแบบหองโถง  หองอบรมและหองประชุมกลุมยอยความจุ 5 คน ณ อาคาร Kasetsart  IT  Square  (KITS)  

บริการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  บริการจองใชงานเครื่องคอมพิวเตอร  (3.1-2-1) และอื่นๆ  

 สํานักหอสมุดไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูที่ทันสมัยทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลอิเล็กทรอนิกส

เพื่อใหนิสิตไดรับทั้งความรู ความบันเทิง และความสะดวกสบาย บริการยืมคืนทรัพยากรทั้งโดยเจาหนาที่และโดย

ผานเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self check-out station) บริการยืมตอดวยตนเอง  บริการสารสนเทศ บริการรับคืนหนังสือ

นอกเวลาทําการผานตู Book Drop บริการยืมและถายเอกสารระหวางหองสมุดจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ในและตางประเทศ บริการอินเตอรเน็ตและพิมพงานในระบบอัตโนมัติ  บริการใหยืมคอมพิวเตอรพกพา (Laptop  

Loan  service)  โดยสามารถยืมใชงานไดภายในสํานักหอสมุด  อีกทั้งในชวงกอนสอบปลายภาคเปนเวลา 1 

เดือนจะมีการขยายเวลาใหบริการ โดย  2  สัปดาหแรกขยายเวลาถึง  24.00 น.  และ 2 สัปดาหหลังเปดตลอด  

24 ชั่วโมง (3.1-2-2) 



 

 90 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล ใหบริการแกนิสิตในการจัดทําประวัตินิสิตใหม  ดําเนินการลงทะเบียนเรียน 

เพิ่ม งดรายวิชา จัดตารางเรียนและตารางสอบสวนกลาง  พิมพรายงานผลการลงทะเบียน  ใหคําแนะนําแกนิสิต

เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  การจัดชั้นเรียน  การปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  และ

ตรวจสอบเงื่อนไขทางการศึกษาของแตละหลักสูตร  บริการออกใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองทางการ

ศึกษาทุกประเภท  (3.1-2-3) และสามารถดูขอมูลไดจากเว็บไซต www.registra.ku.ac.th 

 สํานักการกีฬา  ใหบริการอาคารสถานที่  และสนามกีฬาตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  บริการ

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  เชน ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก.  (3.1-2-4) 

 กองกิจการนิสิต  ใหบริการดานทุนการศึกษา  กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  บริการจัดหางานและ

การศึกษาตอ  บริการทดสอบเชิงจิตวิทยา  บริการใหยืมโนตบุกและจักรยานสําหรับนิสิตหอพัก เปนตน  (3.1-2-5) 

 กองบริการการศึกษา  ใหบริการระบบสืบคนรายวิชา  โครงการสหกิจศึกษา เปนตน (3.1-2-6) 

 กองวิเทศสัมพันธ  มีการจัดบริการทุนการศึกษาตอ ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ ทุนฝกอบรมระยะ

ส้ัน  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ  เปนตน (3.1-2-7) 

 ศูนยบมเพาะธุรกิจ  ฝกทักษะในการทําธุรกิจของนิสิต  (3.1-2-8) 

  3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต   มหาวิทยาลัยไดใหบริการหอพัก

สําหรับนิสิตที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด  (3.1-3-1) 

  สถานพยาบาลใหบริการรักษาโรคทั่วไป  โรคเฉพาะทางและโรคทันตกรรมที่ไดมาตรฐาน  ใหบริการ

ความรูพื้นฐานการมีสุขอนามัยที่ดี  มีการจัดอบรมในเรื่องสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ  (3.1-3-2)  

 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ใหบริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยที่หลากหลายประเภท

ไดแก รถราง รถนั่งไฟฟา รถเมลสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมดานรถสวัสดิการแกนิสิตและบุคลากร

ใหมีความเพียงพอ มีความสะดวกและปลอดภัย  และไดเร่ิมการจัดโครงการจักรยาน  KU-GREEN CAMPUS 

HEALTHY COMMUNITY  โดยใหบริการยืมจักรยานแกนิสิต  และจัดทําเสนทางจักรยาน  ( 3.1-3-3) 

รานอาหาร  ไดแก โรงอาหารกลาง 1-2 โรงอาหารประจําคณะ  รานอาหารสหโภชน  เปนตน    (3.1-3-4) 

 ธนาคาร  มีการใหบริการธนาคารสาขายอย 4 แหง  ดังนี้  ธนาคารออมสิน  ธนาคารไทยพาณิชย  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารทหารไทย  (3.1-3-5) 

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มุงใหบริการครบวงจรดานการคาปลีก สง และการจัดจําหนาย  

(3.1-3-6) 

 รานคา  ไดแก  รานคาสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป  

โครงการหลวงดอยคํา  จําหนายผลิตภัณฑโครงการหลวง  รานจําหนายสินคาสถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร  ราน GOLDEN  PLACE  เปนตน  (3.1-3-6) 

 ที่ทําการไปรษณียมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (3.1-3-5) 

 อาคารจอดรถ  มีบริการอาคารจอดรถงามวงศวาน 1  อาคารจอดรถบางเขน  ลานจอดรถอาคาร

หอประชุมใหญ  (3.1-3-5) 

 KU HOME ใหบริการที่พักพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน  บริการหองจัดประชุมสัมมนาและหอง

รับประทานอาหาร   (3.1-3-5) 
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 RECOFTC   ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก  บริการหองพัก  หองประชุม

และหองบรรยาย  (3.1-3-5) 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต  ไดแก  ฝายแนะแนวและจัดหางาน  กองกิจการนิสิตไดให  

บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  และศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต  ตั้งอยู ณ  อาคารเทพ

ศาสตรสถิตยมีบริการใหคําปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุมแกนิสิต  บริการสอนเทคนิคการนวดผอนคลาย

ความเครียด  บริการดนตรีบําบัด  การใชน้ํามันหอมระเหย  การทํางานอดิเรก  บริการมุมสบายสําหรับใหนิสิตได

พักผอน   สนับสนุนใหนิสิตไดรูจักตนเองในดานตาง ๆ สามารถปรับตัวและใชชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและใน

สังคมไดอยางมีความสุข  (3.1-4-1) 

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

มีบริการใหขอมูลขาวสารแกนิสิตปจจุบันหลายชองทาง  เชน  Kasetsart University Webmail  เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย  (http://www.ku.ac.th)  เว็บไซตของคณะตาง ๆ รวมไปถึงหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของซึ่งสามารถ

เชื่อมโยงจากหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยได  และมีบริการเว็บไซตสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

( http://pr.ku.ac.th) สําหรับนิสิตเกา  (3.1-5-1) 

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาชีพแกนิสิตและศิษยเกา  กองกิจการนิสิต 

ไดจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิต  เชน  มก.ใสใจหวงใยบัณฑิต (3.1-6-1) บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการสูเสนทางฝน ครั้งที่ 17(3.1-6-2)และโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ (3.1-6-3) เปนตน  โครงการสหกิจศึกษา (3.1-6-4)  ศูนยบมเพาะธุรกิจ (3.1-2-8) สํานักสงเสริม

และฝกอบรม (3.1-6-5) 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป โดยสํานักหอสมุด 

 มหาวิ ทยาลั ย เ กษตรศาสตร มี ก า รสํ า ร วจความพึ งพอ ใจต อ กา ร ให บ ริ ก า รขอ งสํ านั กหอสมุ ด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (3.1-7-1) ความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการโสตทัศนวัสดุ (3.1-7-2) การสาํรวจ

ความพึงพอใจของผูใชตอบริการ Video on Demand  (3.1-7-3)  กองกิจการนิสิต   กองยานพาหนะ อาคารและ

สถานที่ สถานพยาบาล และสํานักการกีฬามีการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ  (3.1-7-4) 
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

สํานักหอสมุดไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการซึ่งสามารถดูรายละเอียดของบริการตางๆ ไดบนเว็บไซต

สํานักหอสมุดในหัวขอบริการ  (3.1-8-1) เปนตน  มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหหนวยงาน สํานัก ทุกหนวยงานตองมี

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําผลประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ โดยกําหนดเปน

ดัชนีประเมินคุณภาพสํานักที่ 2.2 (3.1-8-2) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

7 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 3.1 

สกอ.ที่ 3.1 
ระดับ 8 3 ระดับ 8  

ระดับ 8 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 แบบสํารวจความตองการจาํเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.1-1-2 รายงานการสํารวจและวิเคราะหเบื้องตน นิสิตใหมระดับปริญญาตรี 

3.1-2-1 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 11 , 18 

3.1-2-2 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 12-13 

3.1-2-3 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 12 

3.1-2-4 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 16 

3.1-2-5 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 14-15 

3.1-2-6 เว็บไซต  http://eduserv.ku.ac.th/ 

3.1-2-7 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 16 

3.1-2-8 เว็บไซต  http://pptc.ku.ac.th/pptc/node/14 

3.1-3-1 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 15 

3.1-3-2 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 17 

3.1-3-3 เว็บไซต  http://www.vehicle.ku.ac.th 

3.1-3-4 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 33-34 

3.1-3-5 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 34 

3.1-3-6 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 33 

3.1-4-1 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 14-15 ,19 

3.1-5-1 เว็บไซต  http://www.ku.ac.th 

3.1-6-1 โครงการ  มก.ใสใจหวงใยบัณฑิต 

3.1-6-2 
โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการสูเสนทางฝน  

ครั้งที่ 17 

3.1-6-3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

3.1-6-4 คูมือนิสิต  ประจําปการศึกษา 2552 หนา 9 

3.1-6-5 เว็บไซต  http://www.eto.ku.ac.th 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-7-1 
การสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

3.1-7-2 
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการโสตทัศนวัสดุ  สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

3.1-7-3 
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการ Video on Demand   

(ในรูปออนไลน) 

3.1-7-4 SAR สํานักงานอธิการบด ี

3.1-8-1 เว็บไซต  http://www.lib.ku.ac.th 

3.1-8-2 ดัชนีที่ 2.2 สําหรับประเมินคุณภาพสํานัก 

แหลงขอมูล  : กองกิจการนิสิต  

ผูรับผิดชอบ : สินี  อําภารักษ  โทร 0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 140 

 

ดัชนทีี่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค  

เปาหมาย : ระดับ 4   ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :  - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  3.2 ตัวบงชี้ของ สมศ.   : - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมทีส่อดคลองกับวสัิยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 2. มีการสงเสริมใหสถาบัน และองคกรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง

ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้   

- กิจกรรมวิชาการ  

- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

- กิจกรรมนันทนาการ  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและ องคกรนิสิต

ทุกส้ินปการศึกษา 

 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันานิสิตอยางตอเนื่อง 
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ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  4  ระดับ ดังนี ้
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการจัดทํา

แนวทางการสงเสริมกิจกรรม โดยจัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารดานกิจการนิสิต 4 วิทยาเขตเพื่อกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อพัฒนานิสิตใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (3.2-1-1) 
 2.   มีการสงเสริมใหสถาบนั และองคกรนิสิตจดักิจกรรมนิสิตใหครบทุกประเภท โดยอยาง
นอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี ้  

- กิจกรรมวิชาการ  

- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

- กิจกรรมนันทนาการ  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหองคกรกิจกรรมนิสิตดําเนินการจัดกิจกรรมนิสิตไดครบทั้ง 5 ดาน ที่กําหนดไว 

ไดแก  กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน  โครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมใจเทิดไท 

80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนกิจกรรมออกคายอาสาพัฒนาที่ครบวงจรแกชุมชน  จัดขึ้น

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550-ธันวาคม 2551 จ.ลพบุรี  โครงการ Sharing Festival ทําดีใหพอยิ้มได ซึ่งเปน

การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนการทําความดี และสรางความสามัคคีใหคนในสังคม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 

2552 ณ อาคารจักรพันธฯ มก.  โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล “นนทรีคัพ” จัดขึ้นระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550-

ธันวาคม 2551 ณ โรงยิมเนเซี่ยม และลานเอนกประสงคตึกพักชายที่ 13 มก.  เปนตน (3.2-2-1) 
           3.   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและ
องคกรนิสิตทุกสิ้นปการศึกษา  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการกิจการนิสิต (3.2-3-1) ไดติดตาม

ประเมินผลการดําเนินโครงการที่จัดโดยคณะและหนวยงานตาง ๆ  ในสวนของกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต 

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต (3.2-3-2) เพื่อติดตามและกํากับใหประเมินผลโครงการใน

แตละองคกรกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการบริหาร เงินบํารุงกิจกรรมนิสิตและกองกิจการนิสิตทําหนาที่ประเมินใน

ภาพรวมในสวนขององคกรกิจกรรมนิสิต และมอบหมายกองกิจการนิสิตทําหนาที่วิเคราะหและประเมินภาพรวม 

(3.2-3-3, 3.2-3-4 และ 3.2-3.5) เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย 
4.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินไปใชในการสัมมนาผูบริหารกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่      

1 – 2 พฤษภาคม 2552 ณ รอยัลฮิลล กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จ.นครนายก เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา 

นิสิตอยางตอเนื่อง (3.2-4-1, 3.2-4-2 และ 3.2-4-3) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 3.2 

สกอ.ที่ 3.2 
ระดับ 4 3 ระดับ 4  

ระดับ 4 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 สรุปผลการสัมมนากิจการนิสิต 4 วิทยาเขต เร่ือง ประเด็นยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานกิจการนิสิต 

3.2-2-1 Website Transcript กิจกรรม : http://nisit.kasetsart.org 

3.2-3-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน 

3.2-3-2 คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 

3.2-3-3 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอประโยชนที่ไดรับ 

จากการดําเนินกิจกรรม 

3.2-3-4 ขอมูลสรุปผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2551 

3.2-3-5 โครงการฝกอบรม หลักสูตรผูนํากิจกรรมนิสิต 

3.2-4-1 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูนํากิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2551 

3.2-4-2 เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรผูนํากิจกรรมนิสิตปการศึกษา 2552 

3.2-4-3 โครงการสัมมนากิจการนิสิต 4 วิทยาเขต 

แหลงขอมูล  : กองกิจการนิสิต   

ผูรับผิดชอบ  : ดร.จิรวัฒน  วีรังกร  โทร.0-2942-8304  ภายใน  1256 ตอ 121 
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ดัชนทีี่ 3.3 : ระบบอาจารยที่ปรึกษา  

เปาหมาย : ระดับ 2 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   : - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลยั/วิทยาเขต  

 2. มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

 3. มีการสงเสริมและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนิสิต 

 4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลยั/    

วิทยาเขต 

 5. มีการนําผลการประเมินมาปรบัปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  5  ระดับ ดังนี ้

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดปรับขอบเขตของคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีอยูเดิมตามคําส่ัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 797/2546 ลงวันที่ 21 มีนาคม 

2546 (3.3-1-1) และคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 1115/2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 (3.3-1-2) ใหมี

ขอบขายหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการและดานกิจการนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งรวมถึงการดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิตและในสวนระดับคณะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะวิชา 
  2.  มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการจัดทําขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 หมวด 7 วาดวยสิทธิหนาที่อาจารยที่ปรึกษา (3.3-2-1) คูมืออาจารย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข 2549) (3.3-2-2) และมีการจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 (ฉบับแกไขปรับปรุง) ที่แสดงถึงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอาจารยที่

ปรึกษา จรรยาบรรณ หนาที่ ขอปฏิบัติ เทคนิคในการใหคําปรึกษา และเครื่องมือขอมูลสําหรับอาจารยที่ปรึกษา 

(3.3-2-3)  
  3.  มีการสงเสริมและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต ซึ่งแตเดิมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการพัฒนา

ทักษะอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 3796/2545 ลงวันที่ 

27 ธันวาคม 2545 เพื่อทําหนาที่ในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาจารยที่

ปรึกษา (3.3-3-1) โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
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ทักษะการใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 8 (3.3-3-2) ซึ่งคณะมีการ

มอบหมายอาจารยทุกทานทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการ และปญหาทั่วๆ ไป เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนิสิต นอกจากนี้ในระดับคณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตและมีการจัด

กิจกรรมในการสนับสนุนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของนิสิต เชน  

  3.1  คณะมนุษยศาสตรไดจัดประชุมโดยใหความรูในดานตางๆ ตออาจารยทั้งคณะ ประจําป

การศึกษา 2551 

 3.2  คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดโครงการวันพบอาจารยที่ปรึกษา และโครงการวันพบ

ผูปกครองและปฐมนิเทศนิสิตชั้นปที ่1 

 3.3 คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาประจําป 2552 เร่ือง การพัฒนา

อาจารยที่ปรึกษาไปสูการเห็นคุณคาของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  

 3.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดโครงการฝกอบรม เร่ือง พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 3.5 หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีการจัดประชุมอาจารยที่

ปรึกษานิสิตอยางตอเนื่อง 

 3.6 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน มีการประชุมวางแผนและวางแนวทางเกี่ยวกับ

การสนับสนุนการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา 

 3.7 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา มีการจัดประชุมอาจารยเพื่อพัฒนาระบบ

อาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่องทุกสัปดาห 

 3.8 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี

การจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 3.9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคําส่ัง             

เร่ือง บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และมีโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา 
 4.   มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย/
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีคําส่ังที่ 1115/2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 (3.3-1-2) ใหมีขอบขาย

หนาที่ส ง เส ริมและสนับสนุนใหการพัฒนาอาจารยที่ป รึกษาดานวิชาการและดานกิจการนิ สิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งรวมถึงการดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิตและในสวนระดับคณะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะวิชา ซึ่งในระดับคณะมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา และมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานของระบบอาจารยที่ปรึกษาในกิจกรรมตางๆ เชน 

  4.1  คณะประมง มีการจัดสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา โดยมีการประเมินผลโครงการเพื่อนํามา

ปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา พรอมทั้งจัดทํารายงาน 

  4.2  คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดโครงการวันประชุมนิสิตและพบอาจารยที่ปรึกษา ตนภาค

การศึกษา โดยผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิตไดกําหนดวันพบอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวในวันเดียวกับวันประชุม

ใหญ ทุกตนภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลการเรียนที่ผานมา และรับฟงขอคิดเห็นตางๆ จากนิสิต 
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  4.3  คณะวิทยาศาสตรการกีฬามีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการระบบ

อาจารยที่ปรึกษาของคณะ 

    4.4  หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ไดจัดทําแบบประเมิน

อาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งรายงานผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษา 

    4.5 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหนิสิตทําแบบประเมินความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษา 

รวมทั้งรายงานสรุปผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา 

    4.6  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมี

การจัดทําแบบสํารวจภาระงานสําหรับอาจารยในระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคของการทาํ

หนาที่อาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตตอระบบการให

คําปรึกษา/แนะนํา ของอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งจัดทําเอกสารคูมือเพื่อแนวทางปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาของ

คณะ  
 5.   มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาโดยในระดับคณะจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งมีการประชุมเพื่อนําผลการประเมินในกิจกรรมตางๆ ไปพัฒนาระบบ

อาจารยที่ปรึกษา (3.3-5-1) เชน 

  5.1  คณะประมงมีการพฒันาระบบอาจารยที่ปรึกษามีการประเมินผลขอมูลจากสมุดบนัทึกนิสิต

จากทุกภาควิชาในการประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารยทีป่รึกษา

ของคณะ 

  5.2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการติดตามผลและปรับปรุงการดําเนินงานของระบบอาจารยที่

ปรึกษาโดยมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และดําเนินการชี้แจงกับนิสิตทุกสาขา ทุกชั้นป และรับฟง

ความคิดเห็น รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานที่ผานมาในชั่วโมงรายวิชา STUDIO ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน 

ในโครงการ AKU HOME ROOM  และโครงการวันประชุมนิสิตและพบอาจารยที่ปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาตอง

สรุปผลเพื่อรายงานตอ คณะกรรมการฯ และผูบริหารของคณะ  

  5.3  คณะวิทยาศาสตรการกีฬามีการรายงานผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อประเมินผลการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษาและ

รวมกันวิเคราะหปญหา แนวทางแกไขสําหรับการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาตอไป 

  5.4  หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาเขตสุพรรณบุรีไดจัดทําแบบประเมิน

อาจารยที่ปรึกษา แจงผลการประเมินใหอาจารยที่ปรึกษาทราบเพื่อใหอาจารยไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

    5.5  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดมีการจัดทําแบบประเมินอาจารยที่ปรึกษาของวิทยาลัยฯ 

และนําผลการประเมินมาสรุปวิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง 

  5.6  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมี

การสรุปผลการประเมินการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาโดยนิสิต และมอบรางวัลใหอาจารยที่ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาดีเดน ประจําป 2551 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ และเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งสรุปผลความพึงพอใจของ

อาจารยที่มีตอโครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนํามาพัฒนาอาจารยและนิสิตในปการศึกษาถัดไป 



 

 99 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 3.3 ระดับ 5 3 ระดับ 2  
ระดับ 2-3 

คะแนน 1 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที ่797/2546 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3-1-2 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที ่1115/2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3-2-1 ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 หมวด 

7 วาดวยสิทธิหนาที่อาจารยทีป่รึกษา 

3.3-2-2 คูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข 2549) 

3.3-2-3 คูมืออาจารยทีป่รึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2546 (ฉบับแกไขปรับปรุง) 

3.3-3-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 3796/2545 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เร่ือง แตงตั้ง

คณะทํางานโครงการพัฒนาทักษะอาจารยทีป่รึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3-3-2 รายงานการประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง ทกัษะการใหคําปรึกษา

สําหรับอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 8 

3.3-5-1 บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว. 12252 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เร่ือง ขอ

ทราบกระบวนการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรวบรวม

จัดทํารายงานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551 

แหลงขอมูล :  กองบริการการศึกษา   

ผูรับผิดชอบ :  อุทัยวรรณ  กจิวิเชียร และมลัลิกา  เกตุชรารัตน    โทร. 0-2942-8463  ภายใน 4907 
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 : รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสติตอจํานวนนิสติทั้งหมด  

เปาหมาย : รอยละ 100 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   : 6.8 
  

ผลการดําเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดใหนิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัยตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

จํานวน 15 กิจกรรม และมีช่ัวโมงในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตจะเขารวม ซ่ึงจําแนกเปน กิจกรรม

กําหนดใหเขารวม และกิจกรรมเลือกเขารวม ซ่ึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จะครอบคลุมถึงกิจกรรม

ดานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  หรือคานิยม กิจกรรมดานพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมดานพัฒนา

บุคลิกภาพ และกิจกรรมดานพัฒนาสุขภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรของนิสิตรายบุคคล  โดยนิสิตสามารถตรวจสอบการเข าร วมกิจกรรมของตนเองไดที่ 

http://nisit.kasetsart.org เพื่อตรวจสอบกิจกรรมโครงการที่นิสิตไดเขารวมตลอดระยะเวลา 4 ช้ันป ใหเปนไปตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ปการศึกษา 2551 มีจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับปริญญา 53,846 คน เปนนิสิตปริญญาตรี จํานวน 42,091 

คน ระดับปริญญาโท จํานวน 10,344 คน ระดับปริญญาเอก จํานวน 1,372 คน และระดับประกาศนียบัตร จํานวน 

39 คน โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต จํานวน 42,091 คน จากนิสิต
ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 42,091 คน หรือคิดเปนรอยละ 100 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 60   รอยละ 61 – 79   รอยละ 80 หรือมากกวา 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 3.4 
รอยละ  

100 
3 

รอยละ 

100 
 

รอยละ100 

คะแนน 3  

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1 Website ของโครงการบัณฑิตยุคใหม : http://newgrad.sa.ku.ac.th 

3.4-2 Website Transcript กิจกรรม : http://nisit.kasetsart.org 

3.4-3 คูมือโครงการบณัฑิตยุคใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.4-4 ตัวอยางหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

แหลงขอมูล  :   กองกิจการนิสิต และกองแผนงาน  โทร.0-2942-8304  ภายใน  1256 ตอ 160 



 

 101 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินงานตามดัชนีของมหาวิทยาลัยฯ ในองคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จํานวน 9 ดัชนี ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อ

สงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริม

พัฒนาศักยภาพแกอาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและ

การจัดสรรทุนวิจัย ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการ

ทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

 โดยในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ
องคประกอบที่ 4 เทากับ 2.89 คะแนน  สามารถบรรลุเปาหมาย จํานวน  8  ดัชนี จาก 9  ดัชนี   และ

มีพัฒนาการ ครบทั้ง 9 ดัชนี  สําหรับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ เทากับ 2.78  
คะแนน สามารถบรรลุเปาหมายจํานวน 7 ดัชนี และมีพัฒนาการจํานวน 9 ดัชนี    สําหรับรายละเอียดผลการ

ประเมินแสดงไดในตารางที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 102 

ตารางที่ 2.5 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย 
หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

4.1  มีการพัฒนา

ระบบและกลไกการ

สนับสนุนการผลติ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ขอ 6 6 6 6 3 3 3     

4.2  มีระบบบริหาร

จัดการความรูจาก

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ขอ 5 5 5 5 3 3 3     

4.3  จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจยั และ

งานสรางสรรคจาก

ภายในมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนอาจารย

ประจําและบุคลากร

วิจัย 

บาท

ตอคน 

105,000 103,924.41 120,792.50 120,792.50 3 3 3     

4.4  จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจยั และ

งานสรางสรรคจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนอาจารย

ประจําและบุคลากร

วิจัย 

บาท

ตอคน 

205,000 213,120.13 287,404.67 287,404.67 3 3 3     

4.5  รอยละของ

งานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย 

 

รอยละ 40 41.16 71.89 72.51 3 3 3     
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย 
หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

4.6  จํานวน

ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการ

จดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตรในป

การศึกษานั้น 

ชิ้นงาน 11 14 14 14 3 3 3     

4.7  รอยละของ

บทความวิจัยที่ไดรับ

การอางอิง (citation) 

ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติตออาจารย

ประจําและบุคลากร

วิจัย 

รอยละ 25 26.22 28.40 28.40 3 3 3     

4.8  รอยละของ

อาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัยที่ไดรับ

ทุนทําวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายใน

และภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย 

รอยละ 50 41.26 53.64 47.51 2 3 2     

4.9 รอยละของ 
อาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัยที่เขารวม

ประชุมวิชาการ และ/

หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศ

และตางประเทศ  

รอยละ 60 54.85 58.21 58.21 2 2 2     

คะแนนผลการประเมิน  2.89 2.78  
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ดัชนทีี่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

เปาหมาย : 6 ขอ   ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.  :  - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 4.1 ตัวบงชี้ของ สมศ.    :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ        
 1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ

 2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

 4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

 5. มีระบบสรางขวญัและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมอืระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  6  ขอ ดังนี ้
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ   มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 

มก. เปนหนวยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการกําหนดกลยุทธในดาน

การวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยฯ และของสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มก. (4.1-1-1 , 4.1-1-2) รวมทั้งมีการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553-

2555 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยฯ (4.1-1-3) ในการ

บริหารจัดการงานวิจัยมีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

มหาวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยมีการจัดทําแผนความตองการภาพรวม

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2552 ซึ่งสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย นักวิจัยใน 3 สาขาการ

วิจัยหลัก ไดแก สาขาเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

เพื่อสรางองคความรูทางวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน และเปนพื้นฐานในการแกปญหาและพัฒนาประเทศ 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขัน ในการแกปญหาความยากจนของ

ประชาชนในชาติ โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ โครงการวิจัยและ

พัฒนาตอยอดเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการทําวิทยานิพนธระดับ

บัณฑิตศึกษา (4.1-1-4) รวมทั้งมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแตการกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุน

ทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนและเบิกจายเงินวิจัย ตลอดจนการติดตามและ

ประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  โดยกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยมีแนวทาง
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และเกณฑการประเมินขอเสนอโครงการวิจัย และกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยมีแนวทางและ

เกณฑการประเมินผลงานวิจัยที่ชัดเจน (4.1-1-5) ทั้งนี้ การบริหารงานวิจัย มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย

และพัฒนาแหง มก. ซึ่งประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิจัยเปนที่ปรึกษา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มก. เปนประธานกรรมการ  รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบันสํานัก ที่ รับผิดชอบดานวิจัย และ

ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เปนกรรมการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมการ

ดํ า เนินงาน  (4 .1 -1 -6)  ภายใตการกํ ากับดู แลของรองอธิการบดีฝ ายวิ จัย  และกรรมการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (4.1-1-7) สําหรับระดับคณะวิชา และสถาบันวิจัยเฉพาะทางมีระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย/นักวิจัยที่สอดคลองกับแผน และแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี

คณะกรรมการวิจัยประจําคณะ/สถาบันกํากับดูแล 
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลางในการ

พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหบริการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง

ขอมูลกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ (คณะวิชา สํานัก/สถาบัน ทุกวิทยาเขต) และหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ โดยไดจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) ซึ่งอาจารย นักวิจัยสามารถเขาไปปรับปรุง/เพิ่มเติมขอมูลได รวมท้ังมีการ

จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย   ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย มห า วิ ท ย า ลั ย เ กษต รศ าสต ร 

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur) เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงตั้งแต

การเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย  การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิกจายเงินวิจัย จนถึงการ

ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย (4.1-2-1) ทั้งนี้ในระดับคณะวิชาและสถาบันวิจัยเฉพาะทางมีการจัดทํา

ฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมูลงานวิจัยของอาจารยนักวิจัยในหนวยงาน 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค  มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของ

อาจารย  นักวิจัยจากคณะ/สถาบัน/สํานัก ในโครงการวิจัยประเภทตางๆ และการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

(4.1-3-1) มีฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน และฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

กําแพงแสน ซึ่งมีเครื่องมืออุปกรณในการใหบริการงานวิจัยและวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(4.1-3-2) รวมทั้งมีศูนย/สถานีวิจัยกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ เพื่อใหบริการพื้นที่/แปลง

ทดลองวิจัย (4.1-3-3) นอกจากนี้มีเว็บเพจในการเผยแพรผลงานวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย รวมท้ังการ

บอกรับฐานขอมูลมาตรฐานสากลเพื่อใหอาจารย นักวิจัย และนิสิตไดสืบคนขอมูลเพื่อใชประโยชนในการทําวิจัย 

(4.1-3-4) ทั้งนี้ในระดับคณะวิชาและสถาบันวิจัยเฉพาะทางมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดหนวยงานในการ

สนับสนุนการวิจัยของอาจารย นักวิจัย ตามสาขาเชี่ยวชาญ รวมทั้งงานวิจัยสถาบัน 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุน

การเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดจัดการประชุมสัมมนา 

อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนา เพื่อพัฒนางานวิจัย และขีดความสามารถของนักวิจัย (4.1-4-1) มีการใหบริการ

ปรึกษาวิจัย โดยจัดผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญแตละสาขาใหคําปรึกษาแนะนําอาจารย นักวิจัย ในการเขียน
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ขอเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง และวิเคราะหทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (4.1-4.2) ตลอดจนการจัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนา

นักวิจัยรุนใหม โดยการรวมทุนระหวางมหาวิทยาลัยฯ (เงินรายได มก.)และคณะ/สถาบัน/สํานัก (เงินรายได

หนวยงาน) มีอาจารย นักวิจัยระดับรองศาสตราจารยหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เล้ียง 

(mentor) (4.1-4-3) รวมทั้งมีการสนับสนุนงานวิจัยในลักษณะหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialty 

Research Unit : SRU) เพื่อสรางทีมวิจัยเชี่ยวชาญในการผลิตงานวิจัยคุณภาพระดับนานาชาติ (4.1-4-4) 

นอกจากนี้ มีการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย

การสนับสนุนคาใชจายสวนหนึ่ง (รอยละ 30 ของคาใชจาย) เพื่อใหนักวิจัยไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัย และ

เพิ่มพูนความรู ประสบการณที่เปนประโยชนตอการวิจัย และมีการสนับสนุนอาจารย นักวิจัยในการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยจัดผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา/ผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศ ชวย

ปรับปรุงการเขียนผลงานวิจัย และสนับสนุนคาใชจายในการเสนอตีพิมพผลงานวิจัย (4.1-4-5 , 4.1-4-6) 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน

มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยดีเดน ไดแก  การจัดงานมอบโลเชิดชูเกียรติ/ดอกไมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณ/รางวัลจากองคกรตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (4.1-5-1) การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและ

หนวยงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด หนวยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัย

จากภายนอกสูงสุด และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไดรับสิทธิบัตร ประจําป 2550 รวมทั้งนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ

ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสูงสุด ในรอบ 5 ป (2547-2551) ในวาระ 30 ป 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยจัดพิธีมอบโล/เข็ม/เกียรติบัตร ในวันที่ 3 ตุลาคม 2551 (4.1-5-1) รวมท้ังมี

การใหทุนเปนเงินรางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยกองทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประเภทสงเสริมและพัฒนาการวิจัย ซึ่งไดมอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 (4.1-5-2) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมี

โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ ป 2551-2553 เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และสราง

แรงจูงใจแกอาจารย นักวิจัยในการตีพิมพผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีพิธีมอบรางวัลฯ ในวันที่ 22 

กรกฎาคม 2552 (4.1-5-3) รวมทั้งมีการจัดประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552 เพื่อเปนการ

สงเสริม สนับสนุนใหอาจารย นักวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัยฯ ไดสรางสรรคผลงานนวัตกรรม และเกิดการพัฒนา

งานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ อันจะนําไปสูการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการรับความ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา และการพัฒนาในเชิงพาณิชย โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 

(4.1-5-4) ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลนักวิจัย และผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

ทางเว็บไซต (http://www.rdi.ku.ac.th) ดวย (4.1-5-5) ในระดับคณะวิชา และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีการ

ประกาศเกียรติคุณ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล โดยทางเว็บไซตและขาวสารของหนวยงาน 

รวมทั้งการจัดงานแสดงความยินดี 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ 

เอกชน และภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาระหวาง
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อาจารย นักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการประสานงานของสถาบันวิจัย

และพัฒนาแหง มก. ความรวมมือทางการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับบริษัทโตโยตามอเตอร

ประเทศไทย จํากัด ในโครงการสบูดํา พืชพลังงานทดแทน ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการออยและ

น้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการสรางองคความรู และพัฒนาดานออย (4.1-6-1) ในสวนคณะวิชาและ

สถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีการประสานความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนากับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เชน 

ความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตร กับ สํานักปรมาณูเพื่อสันติ บ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

กับ การเคหะแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  บริษัท SCG สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร กับ สถาบันอาหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ บ.อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด JIRCAS  สถาบัน

คนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ กับ ธกส. JIRCAS/กรมวิชาการเกษตร  SAIKA  และกระทรวงเกษตร 

ประเทศญี่ปุน เปนตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 

(Center of Excellence) เพื่อสรางความเขมแข็งงานวิจัยเฉพาะดาน และเครือขายความรวมมือทางการวิจัยและ

พัฒนากั บหน ว ย ง านภายนอกทั้ ง ภ าค รั ฐ และ เ อกชน  ไ ด แ ก  ศู นย น วั ตก ร รม วิ ทย ากา รอาหา ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานยางพารา ศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว 

ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน และศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา 

ทั้งนี้มีศูนยประสานเพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน (4.1-6-2)  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอ  

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอ 
 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 4.1 

สกอ.ที่  4.1 
6 ขอ 3 6 ขอ  

6 ขอ 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

4.1-1-3 ยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2553-2555) 

4.1-1-4 แผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เสนอขอ

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

4.1-1-5 ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติทุนอดุหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวจิัย

และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.1-1-7 ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.1-2-1 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฐานขอมลูการบริหาร

จัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. และเว็บเพจขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและงาน

สรางสรรค มก. ป 2551  

4.1-3-1 สรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2552 

4.1-3-2 เอกสารแนะนําฝายเครื่องมือวทิยาศาสตรกลางบางเขน และฝายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือนปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน 

4.1-3-3 หนังสือแนะนําสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.1-3-4 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Databases) 

4.1-4-1 สรุปการจัดประชุมสัมมนา อบรม บรรยายพเิศษ และเสวนาเพื่อเสริมสรางงานวิจัยและ

พัฒนาบุคลากรวิจัย ปการศึกษา 2551 

4.1-4-2 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ืองการใหบริการปรึกษาวิจัย  

4.1-4-3 โครงการ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพฒันา

นักวิจัยรุนใหม และขอมูลการเสนอขอและจัดสรรทุนวิจัย 

4.1-4-4 หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. กลุมโครงการวจิัยเพื่อพฒันาหนวย

ปฏิบัติการวจิัยเชี่ยวชาญเฉพาะ และรายชื่อโครงการวิจัยฯ 

4.1-4-5 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนนักวิจัยในการ

เสนอผลงานวิจัยในการประชมุวิชาการระดับนานาชาต ิ

4.1-4-6 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ืองหลักเกณฑการสนับสนุนการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาต ิ

4.1-5-1 ภาพการจัดงานมอบโลเชิดชูเกียรติ/ดอกไมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ไดรับรางวัลจาก

องคกรตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

4.1-5-2 การประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหนวยงานวิจัย ป 2550 และการประกาศเกียรติคุณ

นักวิจัยในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพฒันาแหง มก. 

4.1-5-3 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ืองหลักเกณฑกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มก.ประเภทสงเสริมและพัฒนาการวิจัย และผลการพิจารณาใหการสนับสนุนเงิน

รางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาต ิกองทุนฯ 

4.1-5-4 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดบันานาชาต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551 

4.1-5-5 รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-6-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กับองคกรตางๆ 

4.1-6-2 เอกสารแนะนําศูนยประสานเพื่อการพฒันาสูความเปนเลิศ 
 

แหลงขอมูล  :  สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก. 
ผูรับผิดชอบ  :  ภัทรา ชูวาธิวฒัน โทร. 0-2579-5547 ภายใน 1457, 1796 
 
ดัชนทีี่ 4.2 : มีระบบบรหิารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

เปาหมาย : 5 ขอ   ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.  :  - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 4.2 ตัวบงชี้ของ สมศ.    :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ        
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ

การนําไปใชประโยชน 

 2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือ

ไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ 

ภายนอกสถาบนั 

 4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ

นาํผลงานไปใชประโยชน 

 5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ 

งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  5  ขอ ดังนี ้
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ

และการนําไปใชประโยชน   มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

เปนหนวยงานในการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ โดยสื่อตางๆ ที่ผลิตเอง ไดแก 

วารสารขาว เอกสารเผยแพร รายการวิทยุ “จากแฟมงานวิจัย มก.” ออกอากาศจากสถานีวิจัย มก. บางเขน 

เชียงใหม สงขลา และขอนแกน รายการโทรทัศน “เกษตรศาสตรนําไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

กองทัพบก ชอง 5 สถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ NBTและสถานีวิจัยเพื่อการศึกษา (ETV) ผาน

ดาวเทียมไทยคม ชอง 96 การจัดนิทรรศการ (4.2-1-1) และการเผยแพรทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง link 

กับหนวยงานตางๆ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (4.2-1-2) ในดานการประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ

ผลงานวิจัย มีการจัดประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ซึ่งมีกองบริการการศึกษาเปน

หนวยงานในการประสานการดําเนินงาน (4.2-1-3) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งหนวยงานตางๆ 
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ดําเนินการ เชน The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research วันที่ 8-10 เมษายน 

2552 ณ โรงแรมจอมเทียนปาลมบีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี   The International Seminar 2008 “Specialists 

Consultation on Emerging and Established Diseases in South-East Asia (SCEDSEA)” วันที่ 21-22 

ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมสุโขทัย  FORTROP II : An International Conference on “Tropical Forestry 

Changing World” วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2008 International Elephant Conservation and Research Symposium วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2551 ณ 

สวนนงนุช  เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี เปนตน (4.2-1-4) นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการสงเสริม

สนับสนุนนักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัยภายในและตางประเทศ (4.2-1-5) การตีพิมพผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการนานาชาติ (4.2-1-6) ตลอดจนมีการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตร ซึ่ง

เปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร ซึ่งเปน

วารสารวิชาการที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สกอ. (4.2-1-7) ทั้งนี้ ในระดับคณะ และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีการ

สงเสริมสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในหนวยงานในการเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพผลงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารขาว เอกสารเผยแพร และสื่ออื่นๆ การจัดประชุมวิชาการและฝกอบรม รวมทั้งมีการจัดทํา

วารสารวิชาการระดับคณะ และวิทยาเขตกําแพงแสน (4.2-1-8) 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  มหาวิทยาลัยฯ มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห 

ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยมีการพัฒนาฐานขอมูลผลงานวิจัยเฉพาะเรื่อง และมีระบบการจัดการ

และการใหบริการความรูการวิจัยในคลังความรูเพื่อการวิจัยดานการเกษตร และคลังความรูเฉพาะเรื่องที่เปน

สาขาเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก คลังความรูขาว ออย ยางพารา ขาวโพด แฝก เศรษฐกิจพอเพียง 

เปนตน โดยใหบริการผานเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ และเครือขายอินเตอรเน็ต (4.2-2-1) นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยฯ  ยังไดพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนคลังความรูของ

มหาวิทยาลัยฯ (Kasetsart Knowledge Repository) เพื่อรวบรวมผลงานสรางสรรคของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใชเปนแหลงอางอิง และเปนแหลงคนควาหาความรูของสาธารณชน ผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต (4.2-2-2) และมีการพัฒนาฐานขอมูลการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรวบรวม

และใหบริการความรูจากผลงานที่มีการนําเสนอในการประชุมวิชาการ ตั้งแตป 2504 จนถึงปจจุบัน (4.2-2-3) 
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน   มหาวิทยาลัยฯ มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีศูนยสารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ  

(Thai National AGRIS Centre) ภายใตสํานักหอสมุด ดําเนินการพัฒนาเครือขายสารสนเทศงานวิจัยเกษตร

นานาชาติในนามเครือขาย AGRIS (International Information System for Agricultural Science and 

Technology) รวมกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และศูนยสารสนเทศในเครือขายความ

รวมมืออีก 268 ศูนยทั่วโลก (4.2-3-1) นอกจากเครือขายสารสนเทศงานวิจัยแลว มหาวิทยาลัยฯ โดยศูนย

สารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ ยังมีความรวมมือกับ FAO ในการพัฒนาอรรถาภิธานศัพทเกษตรไทย เพื่อใช

ภาษาไทยเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงความรูกับภาษาตางประเทศอีก 16 ภาษา (4.2-3-2) ในระดับประเทศมี
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การสรางเครือขายสารสนเทศเกษตรไทยรวมกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในการแลกเปลี่ยนและใช

ประโยชนจากสารสนเทศรวมกัน ในนามเครือขายสารสนเทศเกษตรไทย ในฐานะของศูนยประสานงานสารนิเทศ

แหงชาติ สาขาเกษตรศาสตร (4.2-3-3)  
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบัน

เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน   มหาวิทยาลัยฯ มีระบบ และกลไกการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือ

ระหวางอาจารย นักวิจัยกับองคการภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนําผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคไปใชประโยชน  ไดแก โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. (Kasetsart University Business Incubation 

Center) โดยการสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเปนกลไกเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย โดยการอนุญาตใชสิทธิในเทคโนโลยี เพื่อจัดตั้งบริษัทในศูนยบมเพาะฯ  (4.2-4-1) ความรวมมือกับ

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการผลิตสินคาทางการเกษตรตามระบบ Good Agricultural Practice 

(GAP) ความรวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในการพัฒนาคุณภาพ และการบรรจุ

ผลิตภัณฑในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปนตน (4.2-4-2) มีศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร 

(KU-FIRST) ซึ่งใหบริการดานนวัตกรรมและการสรางองคความรูใหกับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้ง

การใหคําปรึกษาทางวิชาการ และเปน technical arm แกภาครัฐและเอกชน และศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 

(Center of Excellence) เฉพาะดาน ซึ่งเริ่มจัดตั้งในป 2551 เปนแหลงขอมูลความรูและใหบริการถายทอด

ความรูสูสังคม รวมทั้งการพัฒนาสูภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย ไดแก ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดาน

ยางพารา ศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน ศูนยความรู

เฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา (4.2-4-3) นอกจากนี้มีวิทยาเขต ศูนย สถานีวิจัยเปนเครือขาย

เผยแพรถายทอดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ เกษตรกร และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

โดยเชื่อมโยงเครือขายและสรางองคความรูรวมกับชุมชน เชน โครงการเครือขายวนเกษตรกร สถานีวิจัยวนเกษตร

ตราด (4.2-4-4) โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน (4.2-4-5) เปนตน  
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง

สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน    มหาวิทยาลัยฯ มีหนวย

จัดการทรัพยสินทางปญญา และถายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) ซึ่งดําเนินการโดยงานทรัพยสินทางปญญา สํานัก

บริการวิชาการ เปนหนวยงานกลางในการใหบริการการยื่นจดสิทธิบัตรหรือความคุมครองทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ 

สําหรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่อาจารย นักวิจัย สรางสรรคขึ้น (4.2-5-1, 4.2-5-2) และมีการเจรจาถายทอด

เทคโนโลยี ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชน ที่เกิดจากงานวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยี ซึ่งดําเนินการภายใตระเบียบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนจากงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2551 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ (4.2-5-3) โครงการที่ไดมีการถายทอด

เทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิแกเอกชน ในป 2551 ไดแก องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงผง 

เลือดจระเขแหง ผลิตภัณฑแผนใยซีเมนตจากไมยางพารา เปนตน 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการดําเนินการขึ้นทะเบียนพันธุพืชและ

พันธุสัตว ซึ่งอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ไดคนควาวิจัยขึ้น (4.2-5-4) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอ  

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอ 
 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 4.2 

สกอ.ที่ 4.2 
5 ขอ 3 5 ขอ  

5 ขอ 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 ผลงานการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย ปการศึกษา 2551 

4.2-1-2 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง link กับหนวยงานตางๆ และเว็บไซต

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

4.2-1-3 เอกสารประชาสัมพันธการประชุมทางวชิาการครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.2-1-4 เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาต ิ

4.2-1-5 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนนักวิจัยในการ

เสนอผลงานวิจัยในการประชมุวิชาการระดับนานาชาต ิ

4.2-1-6 ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนในการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาต ิ

4.2-1-7 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตรและฐานขอมลูฯ 

4.2-1-8 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.2-2-1 คลังความรูเฉพาะเรื่อง (คลังความรูขาว ออย ยางพารา ขาวโพด แฝก เศรษฐกิจ

พอเพียง) 

4.2-2-2 ฐานขอมูลภูมิปญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.2-2-3 ฐานขอมูลการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.2-3-1 เครือขายสารสนเทศงานวิจัยดานการเกษตรนานาชาต ิAGRIS  

4.2-3-2 อรรถาภิธานศัพทเกษตรไทย 

4.2-3-3 เครือขายสารสนเทศเกษตรไทย 

4.2-4-1 เอกสารแนะนําศูนยบมเพาะธรุกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-BIC) และกิจการที่

เขารวมโครงการ ป 2550-2551 

4.2-4-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับองคกรตางๆ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-4-3 เอกสารแนะนําศูนยวิทยาการดานนวัตกรรมอาหารและบรกิารที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (KU-FIRST) และศูนยประสานเพื่อการพฒันาสูความเปนเลิศ 

4.2-4-4 โครงการเครือขายวนเกษตรกร สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 

4.2-4-5 รายชื่อโครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

4.2-5-1 เอกสารประชาสัมพันธหนวยจดัการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.2-5-2 ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ยื่นขอ/ไดรับการจดทะเบียนคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา ปการศึกษา 2551 

4.2-5-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ

ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ.2551 

4.2-5-4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

วาดวยการขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุพชืและพันธุสัตว พ.ศ. 2543 

แหลงขอมูล  :  สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก. 

ผูรับผิดชอบ  :  ภัทรา ชูวาธิวฒัน   โทร. 0-2579-5547 ภายใน 1457 , 1796 

ผลการดําเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่

ไดรับจากงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยฯ เงินรายไดของหนวยงาน และเงินทุนสวนตัว ตอจํานวนอาจารย

ประจํา และบุคลากรวิจัย ดังนี้ 

 1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 
272,024,710 บาท 
 2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,316 คน ลาศึกษาตอ 260 คน ปฏิบัติงานจริง 2,056 คน 

 3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 205 คน ลาศึกษาตอ  9  คน  ปฏิบัติงานจริง 196 คน  

 4. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง  (2,252 คน) เทากับ  120,792.50 บาทตอคน 

 

 

ดัชนทีี่ 4.3 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัย และงานสรางสรรคจากภายในมหาวทิยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  

เปาหมาย : 105,000 บาทตอคน ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  4.3 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  2.2  
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เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 19,999 บาท 20,000 – 29,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท  

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 4.3 

สกอ.ที่ 4.3 

120,792.50 

บาท/คน 
3 

105,000 

บาท/คน 
 

103,924.41 

บาท/คน 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 4.3-1-1 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4.3-1-2 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

4.3-1-3 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา  

2551 (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2551/index.htm) 

แหลงขอมูล  : สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก.   

ผูรับผิดชอบ :  มาลี สกุลนิยมพร  โทร. 0-2561-4640  ภายใน 1459, 1805 

 
ดัชนทีี่ 4.4 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัย และงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวจิัย  
เปาหมาย : 205,000 บาท/คน ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 4.3 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  2.3 

ผลการดําเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกของมหาวิทยาลัย

ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ตอจํานวน

อาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  ดังนี้  

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลยั จํานวน  
647,235,321 บาท 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,316 คน  ลาศึกษาตอ 260  คน ปฏิบตัิงานจริง 2,056 คน 
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3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 205  คน  ลาศกึษาตอ  9  คน  ปฏิบตัิงานจริง 196 คน 

  4.   จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  ตอจํานวนอาจารยประจํา 

 และบุคลากรวจิัย นับเฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริง  (2,252 คน) เทากับ  287,404.67 บาท/คน 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 34,999 บาท 35,000 – 49,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 50,000 บาท  

ผลการประเมนิตนเองกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 4.4 

สกอ.ที่ 4.3 

287,404.67 

บาท/คน 
3 

205,000.00 

บาท/คน 
 

213,120.13 

บาท/คน 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.4-1-1 รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4.4-1-2 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

4.4-1-3 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 

2551  (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2551/index.htm) 

แหลงขอมูล  : สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก.   

ผูรับผิดชอบ :  มาลี สกุลนิยมพร  โทร. 0-2561-4640  ภายใน 1459, 1805 
 
ดัชนทีี่ 4.5 : รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําและบุคลากรวิจัย 

เปาหมาย : รอยละ 40 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   4.2.1 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 4.4 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  2.1 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย ดังนี้ 

1. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 1,619 เรื่อง 
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2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,316 คน ลาศึกษาตอ 260  คน ปฏิบัติงานจริง 2,056 คน 

3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 205  คน ลาศึกษาตอ  9  คน ปฏิบัติงานจริง 196  คน 

4. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  และบุคลากรวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงเทากับ   (1,619/2,252) x 100       

คดิเปนรอยละ   71..89 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 29  รอยละ 30 – รอยละ 39  มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ ดัชนี /  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

1,619.00 มก.ที่ 4.5 

สกอ. ที่ 4.4 2,252.00 
รอยละ 

71.89 
3 

รอยละ 

40.00 
 

รอยละ 

41.16 

คะแนน 3 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ ดัชนี /  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

1,633.00 มก.ที่ 4.5 

สกอ. ที่ 4.4 2,252.00 

รอยละ 

72.51 
3 

รอยละ 

40.00 
 

รอยละ 

41.16 

คะแนน 3 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.5-1-1 รายชื่องานวจิัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ปการศึกษา 2551   

4.5-1-2 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

4.5-1-3 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ปการศึกษา 2551  (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2551/index.htm) 

แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.   

ผูรับผิดชอบ : มาลี สกุลนิยมพร  โทร. 0-2561-4640  ภายใน 1459, 1805 
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ดัชนทีี่ 4.6 : จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทีไ่ดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น  

เปาหมาย : 11 ชิ้นงาน ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   3.2 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  4.4 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมอบหมายใหสํานักงานบริการวิชาการ โดยงานทรัพยสินทางปญญา เปน

หนวยงานกลางทําหนาที่ดําเนินการและบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท  รวมท้ังการเจรจา

ถายทอดเทคโนโลยี และการจัดการสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา  โดยในปการศึกษา 2551 มีจํานวน

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดดําเนินการขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร ตามขั้นตอนของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย  ดังนี้ 

1. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในป

การศึกษา 2551  จํานวน 14 ชิ้นงาน  โดยแบงเปน  สิทธิบัตร 1 ชิ้นงาน  อนุสิทธิบัตร 5 ชิ้นงาน  และไดรับการ

ตออายุสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 8 ชิ้นงาน โดยแบงเปน สิทธิบัตร 4 ชิ้นงาน  อนุสิทธิบัตร 4 ชิ้นงาน   

2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  ในป

การศึกษา 2551 จํานวน  45 ชิ้นงาน  โดยแบงเปน สิทธิบัตร 31 ชิ้นงาน และอนุสิทธิบัตร 14 ชิ้นงาน 

3. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่อยูระหวางการตรวจสอบ

จากกรมทรัพยสินทางปญญา  ทั้งหมดจํานวน  172  ชิ้นงาน  (รวมที่ไดยื่นคําขอจดปการศึกษา 2551 ดวย) โดย

แบงเปน สิทธิบัตร 139 ชิ้นงาน และอนุสิทธิบัตร 33 ชิ้นงาน  
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1 ชิ้น 2 ชิ้น 3 ชิ้น หรือมากกวา 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 4.6 

สกอ. ที่ 4.4 
14 ชิ้นงาน 3 11 ชิ้นงาน  

14 ชิ้นงาน 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.6-1 แฟมขอมูลคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

4.6-2 แฟมขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.6-3 แฟมการตออายุสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

4.6-4 ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา 

แหลงขอมูล  :   งานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ  :   สิริดาว  จันทรสุข   โทร.0-2942-8812-5  ภายใน 1936-9 ตอ 511 
 
ดัชนทีี่ 4.7 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาตติออาจารยประจาํและ
บุคลากรวิจัย  

เปาหมาย : รอยละ 25 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   3.1 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 4.5 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  2.6 
 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย ดังนี้ 

1.  บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในRefereed journal ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  

จํานวน 716 บทความ 

2.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,316  คน  ลาศึกษาตอ 260  คน ปฏิบัติงานจริง 2,056 คน 

3.  จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 205  คน ลาศึกษาตอ  9  คน ปฏิบัติงานจริง 196  คน 

4.  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal ในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรวิจัย นับท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  เทากับ  

(716/2,521) x 100 คิดเปนรอยละ 28.40 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 
 = ไม
บรรลุ 

ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมี
พัฒนาการ 

มก.ที่ 4.7 716 

สกอ.ที่ 4.5 2,521 

รอยละ  

28.40 
3 

รอยละ 

25.00 
 

รอยละ 26.22 

คะแนน 3  
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.7-1-1 รายชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal  ใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ(ISI และ SCOPUS) 

4.7-1-2 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา   

2551 (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2551/index.htm) 

หมายเหตุ :  บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงเปนขอมูลที่สืบคนจากไดฐานขอมูล ISI 

, SCOPUS ซึ่งเปนฐานขอมูลระดับนานาชาติเทานั้น 

แหลงขอมูล  :  สถาบันวิจยัและพัฒนาแหง มก.   

ผูรับผิดชอบ  :  มาลี สกุลนิยมพร  โทร. 0-2561-4640  ภายใน 1459, 1805 

 
ดัชนทีี่ 4.8 : รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวจิัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจาํและ
บุคลากรวิจัย  

เปาหมาย : รอยละ 50 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :  - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย 

และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย ดังนี้ 

1. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจํานวน 1,208  คน 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,316 คน  ลาศึกษาตอ 260 คน ปฏิบัติงานจริง 2,056 คน 

3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 205  คน  ลาศึกษาตอ  9  คน ปฏิบัติงานจริง 196 คน 

4. รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยทั้งหมด นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง  เทากับ  

(1,208/2,252) x 100 คิดเปนรอยละ 53.64  

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 34  รอยละ 35 – 49  รอยละ 50 หรือมากกวา 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 
 = ไม
บรรลุ 

ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมี
พัฒนาการ 

1,208 
มก.ที่ 4.8 

2,252 

รอยละ  

53.64 
3 

รอยละ 

50.00 
 

รอยละ 

41.26 

คะแนน 2 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 
 = ไม
บรรลุ 

ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมี
พัฒนาการ 

1,070 
มก.ที่ 4.8 

2,252 

รอยละ  

47.51 
2 

รอยละ 

50.00 
 

รอยละ 

41.26 

คะแนน 2 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.8-1-1 รายชื่ออาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 

4.8-1-2 เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 

2551 (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2551/index.htm) 

หมายเหตุ : 1. จํานวนอาจารยประจําและบคุลากรวิจัย นับรวมที่ไดรับทุนวิจัย ทั้งใน

สถานภาพหัวหนาโครงการ และผูรวมโครงการ ไมนับซ้าํแมวาผูวิจัย เปนทั้งหัวหนา

โครงการและผูรวมโครงการ ไดรับทุนมากกวา 1 ทุน 

                    2. ขอมูลบุคลากรวิจัยเก็บขอมลูตามปงบประมาณ โดยอางองิขอมูลจาก

ดัชนี 4.3 และ 4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัยที่อาจารยและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุน 

แหลงขอมูล  :  สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก.   

ผูรับผิดชอบ  :  มาลี สกุลนิยมพร  โทร. 0-2561-4640  ภายใน 1459, 1805 
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ดัชนทีี่ 4.9 : รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวจิัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/
หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  

เปาหมาย : รอยละ 60 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  5.9 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

1. อาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  จํานวน 1,311 คน 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,316 คน  ลาศึกษาตอ 260 คน ปฏิบัติงานจริง 2,056 คน 

3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 205  คน ลาศึกษาตอ 9  คน ปฏิบัติงานจริง  196  คน 

4. รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

เทากับ  (1,311/2,252) x 100 คิดเปน  รอยละ 58.21 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 39 รอยละ 40 – 59   รอยละ 60 หรือมากกวา  

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 4.9 
รอยละ 

58.21 
2 

รอยละ 

60.00 
 

รอยละ 

54.85 

คะแนน 2 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.9-1 รายชื่ออาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวชิาการและ/หรือ นําเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จากหนวยงานตางๆ  

แหลงขอมูล  :   คณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน 
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 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

จํานวน 6 ดัชนี  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึง การบริการวิชาการแกสังคมที่เปนหนึ่งในภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัด

และในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิด

คาใชจายตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และ

สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ

สถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อ

ตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลวสถาบัน

ยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร 

มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารย สรางเครือขายกับองคการตางๆ  ซึ่งเปนแหลงงานของนิสิตและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการ

ใหบริการวิชาการ  

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินจาก

คณะกรรมการฯ ในภาพรวมขององคประกอบที่ 5 เทากับ 3.00 คะแนน โดยผลการประเมิน

ตนเองสามารถบรรลุเปาหมายและมีพัฒนาการ ครบทั้ง 6 ดัชนี   แตผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ สามารถ

บรรลุเปาหมาย 5 ดัชนี   และมีพัฒนาการ  6 ดัชนี  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดในตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6 ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย 
หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

5.1  มีระบบและกลไก

ในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 7 6 6 3 3 3     

5.2  รอยละของอาจารย

ประจําที่มีสวนรวมใน

การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมเปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัยเปน

กรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารย

ประจํา  

รอยละ 30 38.94 34.15 32.82 3 3 3     

5.3  รอยละของ

กิจกรรม/โครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชนประเทศชาติ และ

นานาชาติตออาจารย

ประจํา  

รอยละ 90 90.96 133.99 91.93 3 3 3     

5.4  มีการนําความรู

และประสบ การณจาก

การบริการวิชาการ

และวิชาชีพมาใชใน

การพัฒนาการเรียน 

การสอน และการวิจัย   

ขอ 5 5 5 4 3 3 3     
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย 
หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

5.5  คาใชจายและ

มูลคาของหนวยงาน

ในการบริการวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อสงัคม

ตออาจารยประจาํ 

บาท

ตอคน 
230,000 239,143.86 328,132.12 328,132.12 3 3 3     

5.6  รายรับในการ

ใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพของ

มหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจํา 

บาท

ตอคน 
290,000 290,369.51 364,591.25 364,591.25 3 3 3     

คะแนนผลการประเมิน  3.00 3.00  
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ดัชนทีี่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ  
มหาวิทยาลัย    

เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 5.1 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 

 2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่

กําหนด 

 3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 

 6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยง และบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน   

การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 7. มีการประเมินสมัฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชือ่มโยง และบูรณาการ

ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน  ที่ระดับ 6  ดังนี ้

 1.  มีการจัดทํานโยบายแผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม   
โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม โดย

กําหนดเปนนโยบายและแผนการปฏิบัติการดานบริการวิชาการ พ.ศ. 2550 - 2554 (5.1-1-1)  และไดจัดการ

ประชุมสัมมนาชี้แจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางของมหาวิทยาลัย ในงานประชุมสัมมนา

ผูบริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  เพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางงานบริการวิชาการ

และชี้แจงวิธีการใชระบบฐานขอมูลบริการวิชาการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 (5.1-1-2)  
 2.  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
แผนที่กําหนด  โดยมหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ ทําหนาที่ในการกําหนด

นโยบายและทิศทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

การบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําหนาที่บริหารการบริการวิชาการใหเปนไปตามนโยบายและ   

ทิศทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยพรอมท้ังกํากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการใหบริการวิชาการของ

หนวยงาน   (5.1-2-1) 

 3.  มีการกําหนดหลักเกณฑหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมหาวิทยาลัยไดมี

การปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ คือ ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 

2551   (5.1-3-1)  เพื่อเปนเกณฑใหกับบุคลากรใชในการใหบริการวิชาการ และใหเกิดความชัดเจน  สามารถ

เขาใจพรอมทั้งถือปฏิบัติ   โดยมีการสรุปสาระสําคัญของระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 ใหทราบและถือ



 

 126 

ปฏิบัติ (5.1-3-2) และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รัดกุม จึงไดขอความรวมมือผูบริหาร

ติดตามโครงการและระบบเตือนในการที่จะพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการโครงการพัฒนาวิชาการใหม   

(5.1- 3-3)  

 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายและ

ผลผลิต  และมีการประเมินผลเพื่อรายงานขอมูลของมหาวิทยาลัย  ตอ ก.พ.ร. และ สมศ.  

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  โดยมหาวิทยาลัยมีการนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม คือมีแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผล

การประเมินคุณภาพ (สปค.01) (รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)  (5.1-5-1)  

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมในลักษณะใหเปลา เพื่อกระตุน

และตอบสนองสภาพเศรษฐกิจ  รวมทั้งสถานการณตางๆ ของประเทศ  เชน   โครงการทางเลือก ทางรอด ของ

ยางพาราไทย   รายงานสรุปคลี่ปมปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา  รายงานศักยภาพมะมวงไทยในตลาดโลก
รายงานสรุปสัมมนาทิศทางเกษตรไทย ”โอกาสเกษตรไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก”  พรอมน้ียังมีการสรุปผลการจัด

สัมมนา มอบใหกับรัฐบาลในการที่จะนํา ไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศตอไป (5.1-

5-2 - 5-4)  

6. มีการจัดทําแผนเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน
การสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีการทําแผนการเชื่อมโยง

และบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน โดยเริ่มจากมีการทําโครงการความ

รวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณในการจัดฝกอบรม บมเพาะผูประกอบการธุรกิจรุนใหม

ใหกับนิสิตของทุกวิทยาเขตจํานวน 2 รุน รุนละประมาณ 40 คน จากนั้นเชื่อมโยงไปจนถึงการนําเขาสูศูนย

บมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย  และจากการทําโครงการดังกลาวมหาวิทยาลัยไดเห็นประโยชนที่เกิด

ข้ึนกับนิสิตจึงไดมีการเชื่อมโยงไปถึงการ เปดรายวิชาใหม ชื่อวิชาผูประกอบการรุนใหม (Modern  

Entrepreneur)  เปนหมวดวิชาเลือกเสรี  เพื่อสนับสนุนใหนิสิตที่มีแนวคิดทําธุรกิจสามารถเลือกเรียนได  
(5.1-6-1) 
 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 5.1 

สกอ.ที่ 5.1 
ระดับ 6 3 ระดับ 5  

ระดับ 7 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 นโยบายและแผนการบริหารดานบริการวิชาการ พ.ศ.2550-2554 

5.1-1-2 รายงานการประชุมสัมมนาชี้แจงวิธีการใชระบบฐานขอมูลบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 

7 สิงหาคม 2550  

5.1-2-1 คําส่ังประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ คณะกรรมการบริหาร

บริการวิชาการ  และคณะกรรมการกลั่นกรองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Forum)  

ดานบริการวิชาการ ดานวิจัย ดานประกันคุณภาพ ดานวิเทศสัมพันธ ดานพัฒนา

สถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิต และคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

5.1-3-1 ระเบียบวาดวยการพัฒนาวชิาการ พ.ศ. 2551 

5.1-4-1 บทสรุปผูบริหาร ผลการประเมินการฝกอบรมโครงการบริการวิชาการตางๆ    

5.1-4-2 รายงานการประชุม ก.พ.ร.  

5.1-5-1 แบบฟอรมแผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพ 

(สปค.01) 

5.1-5-2 รายงานสรุปโครงการทางเลือก ทางรอด ของยางพาราไทย ฯลฯ 

5.1-5-3 รายงานสรุปคลี่ปมปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา  

5.1-5-4 รายงานศักยภาพมะมวงไทยในตลาดโลก 

5.1-5-4 รายงานสรุปสัมมนาทิศทางเกษตรไทย ”โอกาสเกษตรไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก” 

5.1-6-1 รายงานการประชุมการจัดทํารายวิชาผูประกอบการรุนใหม  (Modern  

Entrepreneur)   

แหลงขอมูล  :   สํานักงานบริการวิชาการ    

ผูรับผิดชอบ  :   วราภรณ  ภายศรี  โทร. 0-2942-7605 ภายใน 2050 

 
ดัชนทีี่ 5.2 : รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดบันานาชาตติออาจารยประจํา  

เปาหมาย : รอยละ 30 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  5.2 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  3.2 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  2,316 คน  คน ลาศึกษาตอ 260  

คน ปฏิบัติงานจริง 2,056 คน จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 205  คน ลาศึกษาตอ  9  คน ปฏิบัติงานจริง  

196  คน  
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  โดยมีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ  กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ  791 คน ดังนั้น   รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ  

ระดับนานาชาติตออาจารยประจําทั้งหมด นับที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  คิดเปน รอยละ 34.15 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 24  รอยละ 25 หรือมากกวา  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 5.2 791 

สกอ.ที่ 5.2 2,316 

รอยละ 

34.15 
3 

รอยละ 

30.00 
 

รอยละ 

38.94 

คะแนน 3 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 5.2 760 

สกอ.ที่ 5.2 2,316 

รอยละ 

32.82 
3 

รอยละ 

30.00 
 

รอยละ 

38.94 

คะแนน 3 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 5.2 - 1 รายชื่ออาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 

2551 

แหลงขอมูล  :   งานธุรการ สํานักงานบริการวิชาการ   

ผูรับผิดชอบ  :   รัตนศศิร  สุนทรนิธิกุล  โทร. 0-2942-8812-5 ภายใน 1936 ตอ 414 
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 ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,316 คน ลาศึกษาตอ 260 

คน อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,056 คน ตามพันธกิจที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ การ

ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหความรูแกประชาชน โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ทั้งสิ้น 

2,755 กิจกรรม/โครงการ   ดังนั้นรอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา

ทั้งหมด นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง คิดเปนรอยละ 133.99 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 5.3 
 

2,755 

สกอ.ที่ 5.3 2,056 

รอยละ 

133.99 
3 

รอยละ 

90.00 
 

รอยละ 

90.96 

คะแนน 3 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 5.3 
 

1,890 

สกอ.ที่ 5.3 2,056 

รอยละ 

91.93 
3 

รอยละ 

90.00 
 

รอยละ 

90.96 

คะแนน 3 

 

 

 
 
 

ดัชนทีี่ 5.3 : รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาตแิละนานาชาตติออาจารย  

เปาหมาย : รอยละ 90 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  5.3 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  3.1 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-1 แบบเก็บขอมูลดิบของคณะที่ 5.2 

5.3-2 แบบเก็บขอมูล ดิบของสํานัก สถาบันที่ 2.7 

5.3-3 ขอมูลของสํานกัสงเสริมและฝกอบรม 

แหลงขอมูล  :   สํานักสงเสริมและฝกอบรม  

ผูรับผิดชอบ  :   ยุพวัลย  ทองใบออนและวสันต  ชุณหวิจติรา  โทร.0-2942-8707 ภายใน 2038 ตอ 311 
 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ           

 1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

 2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชพีมาใชในการเรียนการสอน อยาง

นอย 1 โครงการ 

 3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชพีมาใชในการวิจัย อยางนอย 1 

โครงการ 

 4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชพีมาใชในการเรียนการสอนและ

การวิจัย อยางนอย 1 โครงการ 

 5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 

1 โครงการ 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  5  ขอ ดังนี ้
1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียน 

 การสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดนโยบายและแผนการดานบริการวิชาการ พ.ศ. 

2550 – 2554 (5.4-1-1) รวมทั้งระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 เพื่อเปนหลักการในการดําเนินงาน

ดานการบริการวิชาการ (5.4-1-2) โดยแตละคณะวิชา มีการจัดทําแผนงานและไดดําเนินงานตามแผนในการนํา

ความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน 

อยางนอย 1 โครงการ มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการนําองคความรูความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ไดจากการ

ดัชนทีี่ 5.4 : มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชพีมาใช
ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย   

เปาหมาย : 5  ขอ ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  3.3 
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ใหบริการวิชาการมาพัฒนาเปนหลักสูตรการเรียนการสอน หรือเพิ่มเติมในรายวิชาโดยแตละคณะวิชามีการจัดทํา

แผนการสอนโดยสอดแทรกองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  (5.4-2-1)  เชน   

2.1 คณะเศรษฐศาสตรใน Course syllabus รายวิชา 101312 เศรษฐกิจไทย (ภาคอุตสาหกรรม) 

โครงการการจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายใตโครงการจัดทํา

และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคและพื้นที่  เพื่อสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

10 สูการปฏิบัติ 

2.2   คณะศึกษาศาสตร มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชใน
การเรียนการสอนวิชาอาชีวศึกษาและชุมชนสัมพันธ  

2.3 สํานักงานบริการวิชาการมีการนําโครงการพัฒนาวิชาการเรื่องการบมเพาะผูประกอบการธุรกิจ
รุนใหม ที่จัดทําโดยความรวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณมาจัดทําเปนรายวิชาใหม ผูประกอบการ

รุนใหม สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกลงเรียนได 

อีกทั้งยังมีหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยทําหนาที่ชวยในการวิจัยหรือการทดลอง

ปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาอีกดวย  เชน  สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ

คนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน 
3.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัย อยาง

นอย 1 โครงการ จากกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดใหบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน โดยมีการจัดตั้งหนวยงานตางๆ ขึ้นดวย อาธิ เชน ศูนยวิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่

ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST) จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน

การใหบริการดานนวัตกรรม และการสรางองคความรูใหกับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งการให

คําปรึกษาทางวิชาการ และเปน technical arm แกภาครัฐและเอกชน KU-FIRST ดําเนินการโดยสถาบันคนควา

และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนแกนหลักรวมกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อปรับโครงสรางการบริหารองคความรูจาก KU Food เปน KU-FIRST ในการ 

บูรณาการองคความรูดานอาหารใหเกิดเปน cluster for food value chain from farm to table อยางแทจริง ซึ่ง

การดําเนินการที่ผานมา จะทําใหไดทราบปญหาอุปสรรคในดานตาง ๆ ของดานอุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่น

ที่เกี่ยวของ จนสามารถบูรณาการงานวิจัยและพัฒนางาน เพื่อสรางนวัตกรรมใหมอยางตอเนื่อง และใหบริการบม

เพาะและถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทําใหเปนแหลงความรูและบริการทาง

วิชาการดานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจากปญหาดังกลาวนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยก็จะนําโจทยปญหาดังกลาว

มาคิดเปนหัวขอในการทําวิจัยเพื่อชวยแกปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรมตอไป ซึ่งจะเห็นไดวามีการเชื่อมโยงงาน 

บริการวิชาการเขาไปสูการทําวิจัยโดยตรงนอกจากนี้คณะวิชาในมหาวิทยาลัยมีการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ 

และสามารถนําความรูจากโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพของหนวยงานสนับสนุนที่มีการใหความรูในสาขาวิชา

แนวทางเดียวกับการนํามาประยุกตใชในการวิจัย (5.4-3-1)  เชน 
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3.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ํามังคุดพรอมดื่ม  น้ํามังคุดเขมขน  

ซอสมังคุด ชามังคุด เปนตน 

3.2  คณะศึกษาศาสตร มีโครงการวิจัย  เรื่อง ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน

โรคสําหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

4.   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
และการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ จากการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ประสบการณที่ไดก็จะมีการ

พัฒนากลับเขาสูการเรียนการสอนโดยแตละคณะมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/

วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยไดเปนอยางดี (5.4-4-1)  เชน 

4.1 คณะศึกษาศาสตร มีโครงการสงเสริมอาชีพผูประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มและของวาง และ
โครงการวิจัย  เร่ือง ปญหาและอุปสรรคของการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 

4.2 สํานักงานบริการวิชาการ มีกิจการของศูนยบมเพาะธุรกิจซึ่งมีการใหนิสิตสามารถมาฝกงาน ได

เพื่อเพิ่มพูนความรูและไดปฏิบัติงานจริงรวมทั้งไดรวมงานวิจัยกับอาจารยในการประดิษฐงานนวัตกรรมใหมๆ 
5.  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยาง

นอย 1 โครงการ โดยแตละคณะวิชามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการ

วิชาการ/วิชาชีพ (5.4-5-1) เชน  

5.1  ในสาขาวชิาจิตวิทยาคลนิิก  คณะสังคมศาสตร มีการบูรณาการวิชาจิตวิทยาคลินิกโดยใหนิสิต

บริการวิชาการจิตวิทยาคลินิก และนําขอมูลมาประกอบการทําวิจยั เปนตน 

5.2  คณะศึกษาศาสตร มีการวิจัย E-Learning และการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ หรือมากกวา  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก. ที ่5.4 5 ขอ 3 5 ขอ  
5 ขอ 

คะแนน 3 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 
ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

มก. ที ่5.4 4 ขอ 3 5 ขอ  
5 ขอ 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-1-1 นโยบายและแผนการบริหารดานบริการวิชาการ พ.ศ. 2550 - 2554 

5.4-1-2 ระเบียบวาดวยการพัฒนาวชิาการ พ.ศ. 2551 

5.4-2-1 ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมที่แสดงวาแตละคณะวิชามีการนาํองคความรูที่ไดจากการ

บริการวิชาการ/วิชาชีพ   

5.4-3-1 ประสบการณจากการบริการวชิาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

5.4-4-1 รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร 

5.4-5-1 รายงานการประเมินตนเองคณะสังคมศาสตร 

แหลงขอมูล  : สํานักบริการวิชาการ และคณะวิชา   

 
ดัชนทีี่ 5.5 : คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมตออาจารยประจํา  
เปาหมาย : 230,000 บาท/คน ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  3.4 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,316 คน ลาศึกษาตอ 260 

คน อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,056 คน และมีคาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อสังคม เทากับ 674,639,638.72 บาท    ดังนั้นคาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจําทั้งหมด นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง คิดเปน 328,132.12 บาท

ตอคน มาจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ทั้งส้ิน 2,755 กิจกรรม/โครงการ  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 4,999 บาท/คน 5,000 – 7,499 บาท/คน มากกวา 7,500 บาท/คน 

 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 
ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 5.5 
328,132.12 

บาท/คน 
3 

230,000 

บาท/คน 
 

239,143.86 

บาท/คน 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.5-1 แบบเก็บขอมูลดิบการบริการวชิาการ   ดัชนีที ่5.2 สําหรับคณะวิชา และดชันีที่ 2.7 

สําหรับสํานัก สถาบัน 

แหลงขอมูล  :   สํานักสงเสริมและฝกอบรม  

ผูรับผิดชอบ  :   ยุพวัลย  ทองใบออน และ วสันต  ชุณหวจิิตรา  โทร.0-2942-8707 ภายใน 2038 ตอ 311 
 

 

ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,316 คน ลาศึกษาตอ 260 

คน อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,056 คน มีรายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด 

749,599,610 บาท ดังนั้น รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตออาจารยประจํา นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน

จริง คิดเปน 364,591.25 บาทตอคน  
 

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 14,999 บาท/คน 15,000 – 19,999 บาท/คน 20,000 บาท/คน หรือมากกวา  
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 5.6 
364,591.25 

บาท/คน 
3 

290,000 

บาท/คน 
 

290,369.51 

บาท/คน 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.6 -1 แบบเก็บขอมูลดิบการบริการวชิาการ  ดัชนีที่ 5.2 สําหรับคณะวิชา และดัชนทีี่ 2.7 

สําหรับสํานัก สถาบัน 

5.6 -2 แฟมโครงการ/กิจกรรมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

แหลงขอมูล  :   สํานักสงเสริมและฝกอบรม  

ผูรับผิดชอบ  :   ยุพวัลย  ทองใบออน และ วสันต  ชุณหวจิิตรา  โทร.0-2942-8707 ภายใน 2038 ตอ 31 

ดัชนทีี่ 5.6 : รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชพีของมหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา   

เปาหมาย : 290,000 บาทตอคน ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  3.6 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการตามดัชนีที่กําหนดในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 ดัชนี  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ถือเปนพันธกิจ

สําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการ

ดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา

และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน  ไดแก มาตรฐานดาน

นโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และ

เชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ  สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น  และเปนองคประกอบที่

มุงเนนใหมีการอนุรักษ  สืบสาน  พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญา

ทองถิ่นอันเปนมรดกไทย  และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้ง

การสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล  

โดยในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตนเองใน ภาพรวมของ
องคประกอบที่ 6 เทากับ  2.67 คะแนน  สามารถบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ จํานวน 2 ดัชนี 

สําหรับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ เทากับ 2.33  คะแนน   สามารถบรรลุเปาหมาย และมี

พัฒนาการจํานวน 2 ดัชนี  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.7 
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ตารางที่ 2.7 ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 

 
องคประกอบ/ดัชนี

มหาวิทยาลัย 
หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

6.1  มีระบบและกลไก

ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 3 4 6 4 3 3 3     

6.2  รอยละของ

โครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษพัฒนา 

และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวน

นิสิต   

รอยละ 3 5.39 3.58 4.11 3 3 3     

6.3  รอยละของ

คาใชจายและมูลคาที่

ใชในการอนุรักษ

พัฒนาและสรางเสริม

เอกลกัษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตอ

งบดําเนินการ 

รอยละ 1.50 0.65 0.50 0.48 1 2 1     

คะแนนผลการประเมิน 2.67 2.33  
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
 1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรม

อยางตอเนื่อง 

 3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอื่น ๆ 

 4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจดัทํา

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม 

เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

 6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที

แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มคีวามรวมมือในการใหการบริการ

วิชาการดานศลิปวัฒนธรรมกบัสังคมในระดับตาง ๆ 
 

ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา  2551  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  6  ระดับ ดังนี้ 

1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มี

ก า รกํ า หนดน โยบายที่ ชั ด เ จนปฏิ บั ติ ไ ด   และมี แ ผน ง าน รอ ง รั บ   ไ ด แ ก  น โยบายกา รบ ริ ห า ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550-2554  (ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) นําเสนอเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 5/2550 วันที่  21 พฤษภาคม  พ.ศ.2550 (6.1-1-1)  และแตละฝาย คณะ 

สํานัก สถาบัน จัดทําแผนรวมนําไปสูการปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

(6.1-1-2)  ซึ่งทําหนาที่กําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทางการจัดกิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุนดานการอนุรักษ 

พัฒนา  สรางเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทาง

วัฒนธรรม ความภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย  โดยมีกองกลางเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัด

กิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ คือ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร  (6.1-1-3)  
2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง  โดยมีสองหนวยงานหลักที่ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไดแก  กองกลาง 

และสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร สําหรับในสวนของนิสิตมีการสัมมนาผูนําชมรมกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมเปนประจําทุกป เพื่อวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายของอธิการบดีและ

ดัชนทีี่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมาย : ระดับ 3 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  6.1 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
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แผนงานที่กําหนดไว  และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องโดยชมรมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  จํานวน 19  

ชมรม  (6.1-2-1) ซึ่งมีกองกิจการนิสิตเปนผูกํากับดูแล 

สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร กําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ

แผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน โครงการพิพิธทัศนามรดกผาไทย นิทรรศการเรื่องวัฒนธรรม

ผาเผาไทในประเพณีแตงงาน  โครงการรณรงครักษาเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น (6.1-1-3) เปนตน นอกจากนี้

แลวในทุกหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ยังมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมอีกหลากหลายตามแผนของ

หนวยงาน และมีกิจกรรมสวนกลางของมหาวิทยาลัย (6.1-2-2) 

3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ   ไดแก 

3.1 ดานการพัฒนานิสิต  มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจกรรมนิสิตดานทํานุบํารุงและ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมขึ้น  เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมแกคณะกรรมการกิจการนิสิต  

(6.1-3-1) 

3.2 ดานการวิจัย  มหาวิทยาลัย ในสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ซึ่งมี

หนาที่วิจัยและสงเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาและวัฒนธรรม อนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมไทยใหเปน

เอกลักษณทางวิชาการของชาติ  ตัวอยางโครงการวิจัย เชน โครงการวิจัยเรื่อง คําลักษณะนามในภาษาไทย 4 ถิ่น 

โครงการวิจัยเรื่องการสํารวจและพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาชาวบานผสมผสานภูมิปญญาสากลตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม  โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาคํายืมภาษาสันสกฤตในประเทศเพื่อน

บานเนนภาษาอินโดนีเซีย (6.1-3-2) 

3.3 ดานการบริการวิชาการ  สํานักพิพิธภัณฑฯใหบริการวิชาการกับบุคคลทั่วไป เพื่อเปนแหลง

ศึกษา เปนแหลงเผยแพรวัฒนธรรมโดยใหบริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ นิทรรศการ การสัมมนาและประชุมวิชาการ 

เปนตน (6-1-1-3) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลักษณะเชนนี้ในหนวยงานตางๆ เชน คณะวิศวกรรมศาสตรถวายหุน

ขี้ผ้ึงรูปเหมือนพระพรหมมังคลาจารยหรือหลวงพอปญญานันทภิกขุประกอบเสียงบรรยายธรรม โดยการประยุกต

นวัตกรรมการบันทึกเสียงระบบเอ็มพี 3 (MP3) บรรจุไวใตหุนขี้ผ้ึง ทําใหผูฟงรูสึกเหมือนไดรับฟงหลวงพอปญญาฯ

บรรยายธรรม (6.1-3-3) คณะสถาปตยกรรมศาสตรเปดโอกาสใหนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมี

สวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมรวมกับคณาจารย โดยมีผลงานออกสูสังคมในรูปของผลงานวางผัง

เพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตามศาสนสถานในสวนภูมิภาค (6.1-3-4) เปนตน 

3.4 ดานการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยฯมีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เชน วิชา 361414 ภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม  999031 มรดกอารยธรรมโลก  999032 ไทยศึกษา  

999034 ศิลปะวิจักษณ  999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต เปนตน 

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การ
จัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม 
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง มหาวิทยาลัยมีการ

สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ ไดแก สงเสริมใหนิสิตเขารวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา 

และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดย สกอ. การดําเนินงานของหอจดหมายเหตุ  (6.1-4-1) และใน

ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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จัดโครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติขึ้น (6.1-4-2) นอกจากนี้สํานักพิพิธภัณฑฯ ไดจัด

สัมมนาวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมผาเผาไทในประเพณีแตงงาน และจัดทําพิพิธภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรม

การเกษตรของชนเผาไท เผยแพรผานสื่อส่ิงพิมพ วีดีทัศน และเว็บไซต  (6.1-1-3) 
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  โดยจัดทําพิพิธภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผาไทโดย

การนําของผูอํานวยการ ผศ.อรไท  ผลดี ซึ่งถือวาเปนผูเชี่ยวชาญดานนี้ (ไดรับรางวัลพระราชทานสิทธิธาดา

ทองคํา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2548)  ผลงานไดเผยแพรเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ (6.1-5-1) 
6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่

หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรและบริการดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน  จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ ดังนี้  

มีพิพิธภัณฑ เวทีการแสดงกลางแจง สถานที่จัดแสดงงานศิลปะและแสดงงานตางๆ ณ อาคารสํานักพิพิธภัณฑ

และวัฒนธรรมการเกษตร ซึ่งประกอบดวยอาคารโรงละคร อาคารนิทรรศการ อาคารศูนยคนควาวิจัย  

หองโสตทัศนูปกรณ  อาคารศูนยคนควาวิจัย  หองสมุดและศาลาบุษบกกับฐานบุษบกประดับชอฟา 

และบุษบกมาลา  (6.1-6-1) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 6.1 

สกอ.ที่ 6.1 
ระดับ 6 3 ระดับ 3  

ระดับ 4 

คะแนน 3 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 6.1 

สกอ.ที่ 6.1 
ระดับ 4 3 ระดับ 3  

ระดับ 4 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 นโยบายการบรหิารและแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  

พ.ศ.2550-2554 

6.1-1-2 ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1-3 รายงานการประเมินตนเองสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร 

6.1-2-1 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม ในปการศึกษา 2551 จากองคกรกิจกรรมนิสิต 

6.1-2-2 นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่ 2 

6.1-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนนิงานดาน

กิจการนิสติ 

6.1-3-2 รายงานการประเมินตนเอง สถาบันภาษาศาสตรและวฒันธรรมศึกษาราชนครินทร 

6.1-3-3 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร 

6.1-3-4 รายงานการประเมินตนเอง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

6.1-4-1 จุลสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.1-4-2 โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมนานาชาต ิ

6.1-5-1 สําเนาเอกสาร “สํานักพิพิธภณัฑฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงภูมิปญญาที่

ไมนามองขาม” 

6.1-6-1 หนังสือสํานักพิพิธภัณฑและวฒันธรรมการเกษตร 

แหลงขอมูล  :   กองกิจการนิสิต   

ผูรับผิดชอบ  :   คณิศร  สัจจะธีระกุล  โทร  0-2942-8304  ภายใน 1256 ตอ 141 

 
ดัชนทีี่ 6.2 : รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต   
เปาหมาย : รอยละ 3 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  6.2 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  4.1 
  

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหคณะวิชาดําเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและสราง

เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชวงศ 

กิจกรรมการอนุรักษดนตรีและนาฏศิลป กิจกรรมการอนุรักษทางดานการเกษตร เปนตน เพื่อใหนิสิตและบุคลากร

เขารวมไดอยางทั่วถึง โดยมีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ

จํานวนนิสิตดังนี้  
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1. กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษา 2551 

เทากับ  1,506 กิจกรรม (6.2-1, 6.2-2, 6.2-3, 6.2-4, 6.2-5) 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  ในปการศึกษา  2551 เทากับ  
42,099.38 คน 

3.  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม

ตอจํานวนนิสิต เทากับ รอยละ  3.58 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 1.4  รอยละ 1.5 – 1.9  รอยละ 2.0 หรือมากกวา 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

1,506.00 
มก.ที่ 6.2 42,099.38 

รอยละ  

3.58 
3 รอยละ 3  

รอยละ 

5.39 

คะแนน 3 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

1,309.00 
มก.ที่ 6.2 31,787.68 

รอยละ  

4.11 
3 รอยละ 3  

รอยละ 

5.39 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.2-1 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ในปการศึกษา 2551 จากองคกรกิจกรรมนิสิต 

6.2-2 SAR  วิทยาบางเขน 

6.2-3 SAR  วิทยาเขตกําแพงแสน 

6.2-4 SAR  วิทยาเขตศรีราชา 

6.2-5 SAR   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

แหลงขอมูล  :   กองกิจการนิสิต   

ผูรับผิดชอบ  :   คณิศร  สัจจะธีระกุล  โทร  0-2942-8304  ภายใน 1256 ตอ 141 
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ตัวบงชี้ที่ 6.3 : รอยละของคาใชจายและมลูคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  

เปาหมาย : รอยละ 1.50 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   4.4.3 

ตัวบงชี้ของสกอ. :  - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  4.2 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาใชจายในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตองบประมาณการดําเนินการ ดังนี้  

1. กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษา 

2551 เทากับ 1,506 กิจกรรม โดยมีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2551 เทากับ  23,613,798.55  บาท  (6.3-1,6.3-2,6.3-3,6.3-4,6.3-5) 

2.  งบดําเนินการ ในปงบประมาณ 2551 เทากับ  4,679,614,419.00  บาท 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

รอยละ 0.01 – 0.49 

ของงบดําเนินการ 

รอยละ 0.50 – 0.99  

ของงบดําเนินการ 

รอยละ 1.00 หรือมากกวา 

ของงบดําเนินการ 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

23,613,798.55 
มก.ที่ 6.3 

4,679,614,419.00 

รอยละ  

0.50 
2 

รอยละ 

1.50 
 

รอยละ 

0.65 

คะแนน 2 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

26,118,030.08 
มก.ที่ 6.3 

5,482,476,499.00 

รอยละ  

0.48 
1 

รอยละ 

1.50 
 

รอยละ 

0.65 

คะแนน 2 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.3-1 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ในปการศึกษา 2551 จากองคกรกิจกรรมนิสิต 

6.3-2 SAR  วิทยาบางเขน 

6.3-3 SAR  วิทยาเขตกําแพงแสน 

6.3-4 SAR  วิทยาเขตศรีราชา 

6.3-5 SAR   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

แหลงขอมูล  :   กองกิจการนิสิต   

ผูรับผิดชอบ  :   คณิศร  สัจจะธีระกุล  โทร  0-2942-8304  ภายใน 1256 ตอ 141 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานตามองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ จํานวน  

13 ดัชนี ซึ่งเปนองคประกอบที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและภาวะผูนํา เพื่อนําไปสู

การบริหารจัดการที่ดีใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร โดยมีสภามหาวิทยาลัย

ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่มหาวิทยาลัยจะทําหนาที่

บริหารจัดการใหมีคุณภาพ ไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ

เปล่ียนแปลง ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี 

(good governance) รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการ

ฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน และการศึกษาตอท้ังในประเทศ และตางประเทศอยางเทาเทียมกัน   

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตนเองใน ภาพรวมของ
องคประกอบที่ 7 เทากับ 2.92 คะแนน และผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ เทากับ  2.85 
คะแนน   โดยสามารถบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการทั้ง 13 ดัชนี    สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดง

ไดดังตารางที่ 2.8 
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ตารางที่ 2.8  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน 
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 
 

องคประกอบ/ดัชนี
มหาวิทยาลัย 

หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

7.1 สภามหาวิทยาลัย 

ใชหลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการ 

และสามารถผลักดัน

มหาวิทยาลัยใหแขงขัน

ไดในระดับสากล  

ขอ 4 3 5 4 1 3 2     

7.2  ภาวะผูนําของ

ผูบริหารทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 4 4 4 3 3 3     

7.3   มีการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูองคการ

เรียนรู โดยอาศัยผล

การประเมินจาก

ภายใน และภายนอก 

ระดับ 4 4 5 4 3 3 3     

7.4  มีระบบและกลไก

ในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา และ

ธํารงรักษาไวใหบุคลากร

มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  

ระดับ 4 5 5 5 3 3 3     

7.5  ศักยภาพของระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือการ

บริหาร การเรียนการ

สอน และการวิจยั  

ระดับ 6 6 6 6 3 3 3     

7.6  ระดับความ 

สําเร็จในการเปดโอกาส

ใหบุคคลภายนอกเขา 

มามีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 5 5 5 3 3 3     

7.7  รอยละของ

อาจารยประจําที่ไดรับ

รางวัลผลงานทาง

รอยละ 3 4.78 5.24 5.24 3 3 3     
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน 
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 
 

องคประกอบ/ดัชนี
มหาวิทยาลัย 

หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

วิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือ

นานาชาติ   รางวลัดาน

การวิจัย  

7.8  มีการนําระบบ

บริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวน การบริหาร

การศึกษา  

ระดับ 5 5 5 5 3 3 3     

7.9  ระดับความ 

สําเร็จของการถายทอด

ตัวบงชี้ และเปาหมาย

ของระดับองคกรสู 

ระดับบุคคล   

ระดับ 7 8 8 8 3 3 3     

7.10  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

รอยละ 71 69.49 81.80 81.80 1 2 2     

7.11  การใช 

ทรัพยากรภายในและ

ภาย นอกมหาวิทยาลัย

รวมกัน 

ระดับ 5 5 5 5 3 3 3     

7.12  งบประมาณ

สําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งใน

ประเทศและ

ตางประเทศตอ

อาจารยประจํา 

บาท

ตอ

คน 

25,000 29,546.84 30,407.77 30,407.77 3 3 3     

7.13  รอยละของ

บุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนา ความรู และ

ทักษะในวิชาชีพทั้งใน

ประเทศและ

ตางประเทศ 

รอยละ 75 69.54 100.00 81.27 2 3 3     

คะแนนผลการประเมิน 2.92  2.85   
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เกณฑมาตรฐาน :  ขอ        
 1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  

 2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มากกวาป

ละ 2 ครั้ง  

 3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชมุแตละครั้ง มี

กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชมุ 

 4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่

ตกลงกันไวลวงหนา  

 5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใช

หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  5 ขอ  ดังนี้  

 1.  สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2551 สภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนด ใหความเห็นชอบ ทิศทาง 

ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลักดัน

มหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล (7.1-1-1 และ 7.1-1-2) ดังนี้   

   1.1 การกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ป      

(พ.ศ. 2552 - 2555) โดยใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณอุดหนุนการวิจัย ควรมีวิธีการหรือกลยุทธให

ไดมาซึ่งงบประมาณจํานวนมากและครอบคลุมทุกสาขาวิชา เชน การใหคาตอบแทนหรือผลประโยชนแกบุคคลทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สามารถหางบประมาณอุดหนุนการวิจัย  และดานการสรางความมั่นคงทาง

อาหาร ควรสงเสริมการทําการเกษตร 4 แบบ คือ  การเกษตรกาวหนา การเกษตรตามกระแสตลาด การเกษตร

ปอนโรงงาน และการเกษตรแบบพอเพียงหรือการเกษตรทฤษฎีใหม โดยเฉพาะการเกษตรปอนโรงงาน ซึ่งเปน

การเกษตรที่สามารถทํารายไดเขาประเทศไดมหาศาล อีกทั้ง การพัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็ง ควรให

ความสําคัญในการสรางและพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรรุนใหม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิตมุงประกอบ

อาชีพในภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

ดัชนทีี่ 7.1 : สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันมหาวทิยาลัยใหแขงขันไดในระดบัสากล  

เปาหมาย : 4  ขอ ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   13 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 7.1 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  5.1 
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 1.2 การสรรหาผูบริหารหนวยงานระดับคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  สภามหาวิทยาลัยได

พิจารณาและออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานัก ฉบับใหม พ.ศ. 2552 รวม 3 ฉบับ โดยขอบังคับทั้ง 3 ฉบับดังกลาว ได

กําหนดวา “กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ไมนอยกวา 12 เดือน ใหสภา

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายในการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก แลวมอบหมายใหคณะ สถาบัน สํานัก ไป

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานไวลวงหนาเปนระยะเวลาสี่ป นับแตวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนง...”   ในการนี้ 

สภามหาวิ ทยาลั ย ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณะทํ า ง านจั ดทํ า ร า งน โยบายกา รพัฒนาคณะ  สถาบั น  สํ านั ก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนประธานและรวมเปนคณะทํางานดวย เพื่อทํา

หนาที่จัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ณ วันที่  29 พฤษภาคม 

2552 

   1.3 เร่ืองพลังงานของชาติ สภามหาวิทยาลัยไดเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวาทําอยางไรใหเร่ือง

พลังงานเปนความสนใจอันดับตน ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และเสนอใหมีการปรับเปล่ียนองคกร KU Bio Diesel ให

เปนโครงการที่ดําเนินการทุกอยางเกี่ยวกับพลังงานอยางครบวงจร นอกเหนือจากการทําวิจัยสบูดํา และหรือ

นําเสนอกระบวนการคืนรูปน้ํามันดีเซล โดยเพิ่มเร่ืองปาลมน้ํามันมะพราว มันสําปะหลัง มันเทศ หรือพืชอื่น ๆ 

รวมทั้งเทคโนโลยีในการแปรรูปอยูภายใตองคกรเดียวกัน และเนนเรื่องพลังงานสีเขียว (Green Energy) มี

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรโดยเฉพาะและมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีบูรณาการ รวมท้ังปรับเปล่ียนชื่อ

องคกรเปนชื่ออื่นไมใชเฉพาะไบโอดีเซล เพื่อใหครอบคลุมกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยมุงเนนพลังงานที่ประเทศไทย

สามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น รวมถึงควรมีการนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาตอยอดในเชิงงาน

สงเสริมธุรกิจ 

  1.4 การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาและออกระเบียบมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรวาดวยการบริหารศูนยผลิตภัณฑนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 โดยใหขอคิดเห็นเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินงาน กลาวคือ มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนิสิตไดเขารวมฝกงานในศูนยผลิตภัณฑนม

อยางตอเนื่อง  และควรมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อลดตนทุนการผลิตเริ่มตั้งแตวัตถุดิบจนถึงกระบวนการ

จัดสงสินคาไปยังผูบริโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของหนวยงานใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

  1.5 การพิจารณาแผนการรับนิสิตประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551 – 2554 สภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ

ใหมหาวิทยาลัยฯ นําขอมูล FTES (Full Time Equivalent Students) ขอมูลหลักสูตรแบบมีวิทยานิพนธ และแบบ

ไมมีวิทยานิพนธมาวิเคราะหถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย  สําหรับการเปดโครงการภาคพิเศษและการเปดหลักสูตร

ใหมของมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตบัณฑิตในปจจุบัน จะตองมีการศึกษาความตองการที่แทจริงของสังคมและ

วิเคราะหในเรื่องกลุมเปาหมายที่ตองการเรียนในหลักสูตรวามีมากนอยเพียงใด ผลผลิตคือบัณฑิตที่จบออกไป

แลวจะสามารถทํางานในสาขาใด รวมถึงมหาวิทยาลัยควรพิจารณาการสรางหลักสูตรใหมใหเปนปจจุบันและมี

ความทันสมัยเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ   

       ทั้งนี้ ในการขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

สภามหาวิทยาลัยไดใหแนวปฏิบัติ กลาวคือ การเปดสอนหลักสูตรใหมควรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให

บรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษากอนการนําไปบรรจุไวในแผนการรับนิสิต และการ
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อนุมัติบรรจุหลักสูตรที่เสนอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสภามหาวิทยาลัย จะไมมีผลผูกพันใน

เร่ืองอัตรากําลังและงบประมาณ  และใหนโยบายในการปรับปรุงและปดหลักสูตร/รายวิชา โดยการปรับปรุง

หลักสูตรจะตองทําการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป และหลักสูตร/รายวิชาใดที่ไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติ

ใหเปดสอนติดตอกันไมนอยกวา 3 ป ใหทําการปดหลักสูตร/รายวิชานั้น  (7.1-1-3)  โดยในรอบปการศึกษา 2551   

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550-2554) 

จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และหลักสูตร      

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ   
  2.  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ      
2 ครั้ง (7.1-2-1) ดังนี้   

   2.1 การติดตามผลการดําเนินงานในการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยมีการ

พิจารณาการออกระเบียบรองรับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และผลการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน รวมถึงมาตรการสงเสริมการดําเนินงาน

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

   2.2 การติดตามผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอมที่มีลักษณะซ้ําซอนกันในหลายหนวยงาน ควรมีการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางวิทยาลัย

ส่ิงแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร และคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขต

ศรีราชา ทั้งนี้ใหหนวยงานทั้ง 3 แหง ควรบริหารจัดการในสวนของแตละหนวยงานใหเต็มศักยภาพที่มีอยูใน

ปจจุบัน ในขณะเดียวกันควรดําเนินการบริหารจัดการใหแตละสวนมีความชัดเจนและเขมแข็งมากขึ้น และ

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ประกอบดวย อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายวิจัย คณบดีวิทยาลัยส่ิงแวดลอม คณบดีคณะวิทยาศาสตร และ

ผูอํานวยการกองแผนงานเปนเลขานุการคณะทํางาน โดยมีหนาที่พิจารณารูปแบบ แนวทาง นโยบาย ในการ

ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

  2.3 การติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โดยสภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

   2.4 การติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประกอบดวย การบริหารการศึกษา การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา การวิเคราะหโครงการภาคพิเศษ การเงิน   
การตรวจสอบภายในและอัตรากําลัง  รวมถึงรับทราบรายงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
      2.5 การติดตามผลการทบทวนสถานะและแนวทางการดําเนินการสํานักงานโครงการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร โดยในการประชุมครั้งที่ 6/2548 สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตรแตขอใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาและวิเคราะห เพื่อวางแผนในการดําเนินงานในภาพรวม 
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  นอกจากนี้ ในรอบปการศึกษา 2551 มีการติดตามผลการดําเนินงาน  (1) ดานการบริหาร

งบประมาณ โดยรับทราบรายงานสรุปรายรับจริง-รายจายจริง งบประมาณเงินรายได และงบประมาณแผนดิน 

ประจําปงบประมาณ 2550 และประจําปงบประมาณ 2551 และรายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกินครั้งละ 

5,000,000 บาท ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2552  (2) การปฏิบัติงานของคณบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ที่ดํารงตําแหนงใหมครบรอบ 1 ป จํานวน 5 ครั้ง รวม 9 ราย  ไดแก  คณบดีคณะ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม / คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร / คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา / ผูอํานวยการ

สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร / คณบดีคณะวนศาสตร / คณบดีคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาการจัดการ / ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร / ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม และคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  (3) ผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ในรอบปการศึกษา 

2550 จํานวน 4 ครั้ง รวม 38 หนวยงาน  และ (4) ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ จํานวน 8 คร้ัง 
  3.  มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชุม (7.1-3-1) ในรอบปการศึกษา 2551 มีการประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 10 คร้ัง คิดเปนรอยละ 83.33  ของแผนในการประชุมแตละครั้งมี

กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ 82.07 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยอยางนอย 7.6 

วันกอนการประชุม 
  4.  สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา  โดยนายกสภามหาวิทยาลัยประเมินผลงานอธิการบดีในคราวเดียวกับการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน (7.1-4-1)  
 5.  สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหารโดยใช 
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร ในรอบปการศึกษา 2551 สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลัก        

ธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหารโดยใชหลกัธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร เชน ทําหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 (7.1-5-1) มีการ

ปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพการศึกษา (7.1-5-2) การสงเสริมและ

ตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม มีการตรวจสอบการดําเนินงาน และมีการ

เปดเผยขอมูลขาวสารดานการบริหารจัดการผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย (7.1-5-3) ดังนี้ 

       5 . 1  เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล ส รุ ป ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต 

http://www.gad.ku.ac.th/Summarize_Council.html 

   5.2 เผยแพรผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.พ.ร.มก.) ที่เว็บไซต 

http://opd.psd.ku.ac.th/ 

  5.3 เผยแพรขอมูลดานนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกอง

แผนงาน ที่เว็บไซต  http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php 
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   5.4 เผยแพรขอมูลนโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของอธิการบดี ในรอบป

ที่ 1 ที่เว็บไซต http://www.ku.ac.th/kunews/news51/6/success/ 

   5.5 เผยแพรขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย

สํานักงานตรวจสอบภายใน ที่เว็บไซต http://ia.psd.ku.ac.th/index.php 

   5.6 เผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสํานักประกัน

คุณภาพ ที่เว็บไซต http://www.qa.ku.ac.th 

   5.7 เผยแพรขอมูลทางการเงิน การจัดซื้อ-จัดจาง การสอบราคา การประกวดราคา โดยกองคลัง 

ที่เว็บไซต http://www.finance.ku.ac.th/ 

   5.8 เผยแพรขอมูลดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยกองบริการการศึกษา  

ที่เว็บไซต http://eduserv.ku.ac.th/ 

  5.9 เผยแพรขอมูลดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดานการเรียนการสอนและการวิจัย งาน

บริหาร และบริการทั่วไป โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร ที่เว็บไซต http://www.ku.ac.th/portal/ 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
  
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 
ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.1 

สกอ. ที่ 7.1 
5 ขอ 3 4 ขอ  

3 ขอ 

คะแนน 1 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.1 

สกอ. ที่ 7.1 
4 ขอ 2 4 ขอ  

3 ขอ 

คะแนน 1 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยที่มีการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และ

นโยบายของมหาวิทยาลัยตามวาระตางๆ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-2 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยที่พิจารณาใหความเห็นชอบ และขอเสนอแนะ 

ในแนวนโยบายดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

7.1-1-3 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรใหมและการขออนุมัติโครงการ

พิเศษ 

7.1-2-1 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยที่มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจ

หลักของมหาวทิยาลัย 

7.1-3-1 สรุปจํานวนการประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวนกรรมการเขารวมประชุม  

และหลักฐานการสงเอกสารวาระการประชมุใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

7.1-4-1 การประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบด ี

7.1-5-1 พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 เร่ืองการควบคุม และดูแล

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

7.1-5-2 ตัวอยางการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในประเด็นคุณภาพการศึกษา 

7.1-5-3 ตัวอยางขอมูลขาวสารดานการบริหารจัดการผาน www.ku.ac.th 

แหลงขอมูล  : งานการประชุม กองกลาง โทร. 0-2942-8152 ภายใน 4604, 4615, 4625 

 
ดัชนทีี่ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย   

เปาหมาย : ระดับ 4 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 7.2 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

 2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง

ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน

สถาบัน 

 4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการ

ตามแผนอยางครบถวน 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา  2551  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  4 ระดับ ดังนี้ 

 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ  โปรงใส  และตรวจสอบได  ในการสรรหาผูบริหาร

ระดับ  อธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  หัวหนาภาควิชา  มหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอบังคับ
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วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  (7.2-1-1)  ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2544    (7.2-

1-2)  ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2544  (7.2-1-3)  ขอบังคับวาดวยการสรรหา

ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก  พ.ศ.  2544  (7.2-1-4)  ขอบังคับวาดวยหัวหนาหนวยงาน และรองหัวหนาหนวยงาน  

(7.2-1-5)   และ ขอบังคับวาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2542  (7.2-1-6)   โดยในปการศึกษา  2551   ได

ดําเนินการสรรหาผูบริหาร  จํานวน  1  คณะ  2  สถาบัน  1  สํานัก  ตามกระบวนการสรรหาที่กําหนดในขอบังคับ   มี

ประกาศคณะกรรมการสรรหา  เร่ือง วิธีการสรรหา  (7.2-1-7)  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ   วิธีการ  และแผนงานการ 

สรรหา  (7.2-1-8)  ในกระบวนการสรรหาไดเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และให

ผูสมัครใจเขารับการสรรหาไดแสดงวิสัยทัศนในการพัฒนาหนวยงาน  

  ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนากระบวนการสรรหา  โดยแตงตั้ง 

คณะทํางาน (7.2-1-9)  เพื่อทบทวนและปรับปรุงวิธีการสรรหาใหเหมาะสม และกําหนดขอบังคับใหม   ดังนี้ 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2552   (7.2-1-10) 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. 2552   

(7.2-1-11) 

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบันหรือ

ผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. 2552   (7.2-1-12) 
 2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยผูบริหารไดกําหนดนโยบายและแผนการบริหาร

มหาวิทยาลัย  มีการกําหนดกลยุทธ  เปาหมาย และตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ดานการบริหารทั่วไป  พ.ศ. 2550-2554   (7.2-2-1) 

 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงบประมาณ  บริหารรายได  บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ   

โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพ  

สงเสริมใหมีการตรวจสอบทางการเงินอยางโปรงใสตามรายงานประจําป   โดยสํานักงานตรวจสอบภายใน   

(7.2-2-2) สรางกลไกในการตรวจสอบระดับตางๆ  ซึ่งมีคําส่ังแตงตั้งผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน ระดับคณะ 

สถาบัน สํานัก (7.2-2-3)  และ คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.2-2-4) 

 ผูบริหารพรอมรับการตรวจสอบผลงาน  โดยจัดทําเอกสารเผยแพร “นโยบายและผลงานการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบปที่  2”  (7.2-2-5)  และไดเผยแพรสูผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ผานทางเว็บไซต 
 3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่
ยอมรับในสถาบัน  โดยสภามหาวิทยาลัย  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของ

คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  สถาบัน  (7.2-3-1)  เพื่อใหขอเสนอแนะตอคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน /สํานัก ที่

ดํารงตําแหนงใหม ที่ไดนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน  ติดตามผลการปฏิบัติงานในชวงดํารงตําแหนง  4  ป  และ 

จัดทํารายงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัย  และสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัย จะเปนผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี  (7.2-3-2)  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร (7.2-3-3) 
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 4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน  โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร (7.2-4-1)  คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  (7.2-4-2)  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ  (7.2-4-3)  

และมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งมีโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดวย (7.2-4-4)  ไดแก   

4.1  โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  “กลยุทธการเปนผูนํา”  (7.2-4-5) 

4.2  โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  “กลยุทธการสรางและบริหาร 

ทีมงาน”  (7.2-4-6) 

4.3  โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  “กลวิธีพฒันาชองทางในการเรียน

การสอน”  (7.2-4-7)  

4.4  โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง “การบังคับบัญชาโดยมุงผลสัมฤทธิ์

ขององคกร”  (7.2-4-8)  และมหาวิทยาลัยยังพัฒนาศักยภาพผูบริหาร  โดยสงเขาอบรมในหลักสูตรการพัฒนา

ผูบริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (นบก.)  จํานวน  2  คน  นอกจากนี้ยังเขารวมอบรมใน

หลักสูตรของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  วปอ .  จํานวน  4 คน  

(7.2-4-9) 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.2 

สกอ. ที่ 7.2 
ระดับ 4 3 ระดับ 4  

ระดับ 4 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2545 

7.2-1-2 ขอบังคับวาดวย การสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2544 

7.2-1-3 ขอบังคับวาดวย การสรรหาคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย พ.ศ. 2544 

7.2-1-4 ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก  

พ.ศ. 2544 

7.2-1-5 ขอบังคับวาดวย หัวหนาหนวยงาน และรองหัวหนาหนวยงาน พ.ศ. 2543 

7.2-1-6 ขอบังคับวาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2542 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-7 ประกาศคณะกรรมการสรรหา  เร่ือง  วิธกีารสรรหา 

7.2-1-8 แผนงานการสรรหา 

7.2-1-9 ประกาศแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงวิธีการสรรหาและไดมาของคณบดี  คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย  ผูอํานวยการสถาบัน   ผูอํานวยการสํานัก 

7.2-1-10 ขอบังคับวาดวย การสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2552 

7.2-1-11 ขอบังคับวาดวย การสรรหาคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย พ.ศ. 2552 

7.2-1-12 ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก  

พ.ศ. 2552 

7.2-2-1 นโยบายการบรหิารและแผนปฏิบัติการ  ดานการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2550-2554 

7.2-2-2 รายงานประจําปสํานักงานตรวจสอบภายใน 

7.2-2-3 คําส่ังแตงตั้งผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 

7.2-2-4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.2-2-5 นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่  2 

7.2-3-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัตงิาน ของคณบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก 

7.2-3-2 แบบประเมินเพื่อขอเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สําหรับผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 

7.2-3-3 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

7.2-4-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพฒันาบุคลากรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

7.2-4-2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพฒันาบุคลากรสายวิชาการ มก. 

7.2-4-3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

7.2-4-4 แผนพัฒนาบุคลากร 

7.2-4-5 โครงการสัมมนาผูบริหาร มก. เร่ือง “กลยุทธการเปนผูนํา” 

7.2-4-6 โครงการสัมมนาผูบริหาร มก. เร่ือง “กลยุทธการสรางและบริหารทีมงาน” 

7.2-4-7 โครงการสัมมนาผูบริหาร มก. เร่ือง “กลวิธีพฒันาชองทางในการเรียนการสอน” 

7.2-4-8 โครงการสัมมนาผูบริหาร มก. เร่ือง “การบังคับบัญชาโดยมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร” 

7.2-4-9 รายชื่อบุคลากร มก. ที่เขาอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหาร (ซึ่งจัดโดยหนวยงาน

ภายนอก) 

แหลงขอมูล  : กองการเจาหนาที่    

ผูรับผิดชอบ :    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   โทร. 0-2942-8161-3  ภายใน  4801 
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ดัชนทีี่ 7.3 : มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมนิจากภายใน
และภายนอก  

เปาหมาย : ระดับ 4   ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ.   : 7.3 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  5.2 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ

เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  

 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 

50  

 3. มี ก า รดํ า เนิ นกา รตามแผนจั ดกา รความรู แ ละประสบความสํ า เ ร็ จตาม เป าหมาย 

รอยละ 100  

 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  5  ระดับ ดังนี ้

 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการประชุมพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินงานการจัดการความรู

ในปงบประมาณ 2550 และไดใหขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดจนให

แนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรูในปงบประมาณพ.ศ.2551 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551   

(7.3-1-1 และ 7.3-1-2) โดยไดมีการกําหนดแผนกิจกรรมจํานวน 3 กิจกรรมและไดมีการแจงเวียนแผนกิจกรรม

การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยไปยังหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 50  และ 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
รอยละ 100  คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได

จัดทําแผนการจัดการความรูโดยไดกําหนดใหมีแผนกิจกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จํานวน 3 แผนกิจกรรม  ดังนี้ 

 แผนกิจกรรมที่ 1  การดําเนินงานการจัดการความรูในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้ 
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 1)  ประชุมเลขานุการคณะ /สํานัก /สถาบัน /ศูนย  ผูอํานวยการกอง เพื่อกําหนดองคความรูของ

หนวยงาน และกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงาน (7.3-2-1) 

 2)  ประชุมประธานคณะกรรมการ/คณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงานเพื่อหารือ ติดตามผล

การจัดการความรูในหนวยงาน (7.3-2-2, 7.3-2-3) 

 3)  ประเมินและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูในหนวยงานตางๆ รอบ 6 เดือน 

(7.3-2-4) รอบ 9 เดือน (7.3-2.5) รอบ 12 เดือน (7.3-2.6) 

 แผนกิจกรรมที่ 2 การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูแกคณะกรรมการ/คณะทํางาน

การจัดการความรูของหนวยงาน  โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้  

 1)  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยผานชองทางตางๆ เชน เอกสาร

ประชาสัมพันธ มก.เว็บไซตการจัดการความรู  www.person.ku.ac.th/training    www.person.ku.ac.th/ 

training/kukm  วารสาร แผนพับ เปนตน 

 2)  จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเรื่อง “จัดการความรูอยางไรใหไดผลเปนรูปธรรม” 

 3)  นําคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงานรวมกิจกรรมสัญจร (7.3-2-7) 

  -  ครั้งที่ 1 เร่ือง “เทคโนโลยีน้ํากับฟา” (7.3-2-8) 

  -  เพื่อหารือแนวทางการแกปญหาของหนวยงานที่พบจาการดําเนินการตามแผนการจัดการ

ความรูของหนวยงานตางๆ (7.3-2-8) 

 แผนกิจกรรมที่ 3  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อใหตระหนักในความสําคัญและใหความ

รวมมือในการใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 1)  จัดโครงการสัมมนาบุคลากร เร่ือง”จัดการความรูอยางไรใหไดเปนผลเปนรูปธรรม” (7.3-2-9) 

 2)  จัดโครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง”บอกเลาเรื่องราว มก.จากคุณพอระพี” (7.3-2-10) 

 3) จัดกิจกรรมมอบรางวัลแกหนวยงานที่เร่ิมมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ จํานวน 3 หนวยงาน คือ 

คณะสัตวแพทยศาสตร  กองบริการการศึกษา  และกองแผนงาน (7.3-2-11) 

 4.  มีการตดิตามประเมนิผลความสําเร็จของการจัดการความรู คณะกรรมการการจดัการความรู

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของแผนกิจกรรมการจดัการความรูที่ได

ดําเนินการ  และไดมีการนําเสนอเขาที่ประชมุเพื่อใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาที่พบ 

(7.3-4-1,7.3-4-2)     
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  โดยมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการ

ความรู  เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อวิเคราะหถึง

ปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดใหขอเสนอแนะไปปรับปรุง

แผนการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอไป (7.3-5-1) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.3 

สกอ. ที่ 7.3 
ระดับ 5 3 ระดับ 4  

ระดับ 4 

คะแนน 3 
 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 
ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน ป 51 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ ป 50 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.3 

สกอ. ที่ 7.3 
ระดับ 4 3 ระดับ 4  

ระดับ 4 

คะแนน 3 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.3-1-1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยทุธสาสตร (ตัวช้ีวัด

ที่ 20 ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2551) 

7.3-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการความรู 

7.3-2-1 สรุปการประชุม “การจัดการความรูมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร” 

7.3-2-2 สรุปการประชุมเพื่อติดตามการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.3-2-3 รายงานสรุปแผนการจัดการความรูภายในหนวยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.3-2-4 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายในหนวยงาน รอบ  6   เดือน 

7.3-2-5 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายในหนวยงาน รอบ  9   เดือน 

7.3-2-6 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายในหนวยงาน รอบ  12  เดือน 

7.3-2-7 หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม KM สัญจร  ครั้งที่  1 

7.3-2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครั้งที่ 1 

และ 2 

7.3-2-9 โครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง”การจัดการความรูอยางไรใหไดผลเปนรปูธรรม” 

7.3-2-10 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง”บอกเลาเรื่องราว มก. จากคุณพอระพ”ี 

7.3-2-11 จัดกิจกรรมมอบรางวัลแกหนวยงานที่เร่ิมมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ  
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.3-4-1 ตัวอยางเอกสารสรุปการดําเนนิการตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 

7.3-4-2 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายในหนวยงานประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2551 

7.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู 

แหลงขอมูล  :   กองการเจาหนาที่ 

ผูรับผิดชอบ  :   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ และยงยุทธ  ตันสาลี  โทร.  0-2942-8161-3 ภายใน 4810 

 

ดัชนทีี่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพือ่พฒันา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

เปาหมาย : ระดับ 4 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 7.4 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ   

 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 

การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม

ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสราง

ขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพฒันา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

 3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

 4. มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา

ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

 6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ที่ระดับ  5 ดังนี ้
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง 

ประจักษ  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม  ภายใตการวิเคราะห  ขอมูล

เชิงประจักษ  โดยแสดงในนโยบายการบริหารงาน และแผนปฏิบัติการ  ดานการบริหารทั่วไป  (7.4-1-1)และ

แผนพัฒนาบุคลากร  (7.4-1-2) 
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2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เชน  การ 

สรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  การสนับสนุน  เขารวมประชุม  ฝกอบรม

และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  มาตรการลงโทษ  

รวมทั้งการพัฒนาภารกิจดานบริหารงานบุคคลดังกลาวขางตน  เปนภาระหนาที่ความรับชอบของกองการเจาหนาที่  

ซึ่งแบงสวนราชการออกเปน  5  งาน คือ  งานบริหารงานบุคคล  งานพัฒนาและฝกอบรม  งานทะเบียนประวัติ   

งานสวัสดิการ  และงานธุรการ   ระบบและกลไกการบริหารทั้งหมดแสดงในเอกสารสรุประยะเวลาแลวเสร็จของงาน  

และแผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินการของกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ในคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน   (7.4-2-1) 

 มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

(1) การประเมินผลการสอน  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  ขอบังคับวาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอน  (7.4-2-2) 

(2) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย  (7.4-2-3) 

(3) การประเมินเพื่อคัดเลือกผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน / ฝาย หรือเทียบเทา จากระดับ 6 เปนระดับ  

7  (7.4-2-4) 

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป   ตามประกาศ  อ .ก .ม .

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น

เงินเดือนประจําป  (7.4-2-5) 

 ในการสรางขวัญและกําลังใจ  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประจําป   2551  ดังนี้ 

(1) คัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ  จํานวน   8   ราย  (7.4-2-6) 

(2) คัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ จํานวน  12  ราย (7.4-2-7) 

นอกจากนี้ ยังไดมีการเผยแพร และการยกยองบุคลากรที่ไดรับภารกิจตางๆ จากภายนอกผาน เว็บไซด  

และสื่อตางๆ รวมทั้งบุคลากรที่ทําคุณความดีประเภทตางๆ 
3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ

สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  (7.4-3-1)  ดังนี้ 

3.1 สวัสดิการดานที่อยูอาศัย  เปนการใหบริการเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจางประจํา  ที่ยังไมมีที่อยูเปนของตนเอง 
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 3.2  สวัสดิการดานยานพาหนะ  จัดรถบริการใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย แบงเปน  2  ประเภท

ไดแก  ประเภทรถโดยสารสวัสดิการรับ – สง ขาราชการสาย มก. – สนามหลวง และประเภทรถโดยสารวิ่งบริการ

ภายในมหาวิทยาลัยและการนํารถไปใชในงานดานตางๆ 

3.3  สวัสดิการดานอุปโภค  จัดหาสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวันมาจําหนายในราคา 

ถูกกวาทองตลาด  ซึ่งเปนการจัดตลาดนัดเดือนละ 2 คร้ัง 

3.4 สวัสดิการเงินกูเพื่อคุณภาพชีวิต กําหนดใหขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจางประจํา   

กูเงินได  จํานวน  10  เทาของเงินเดือนคงเหลือสุทธิ แตไมเกิน 30,000  บาท  ลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการ  

กูเงินไดไมเกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยรอยละ  4  ตอป 

        3.5  สวัสดิการดานสุขภาพบุคลากร  ดําเนินการจัดสวัสดิการดานสุขภาพบุคลากรโดยมีโครงการ 

ตางๆ  ดังนี้ 

  -  โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป  ปละ  1  คร้ัง 

  -  โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  (โยคะ) 

  -  โครงการอบรมวิชาชีพบุคลากร มก. 
4.  มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ

กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  โดยมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งให

บุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (7.4-4-1)  และมี

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ดํารงตําแหนงผูชํานาญการ  

ผูชํานาญการพิเศษ  ผูเชี่ยวชาญ  และผูเชี่ยวชาญพิเศษ  (7.4.-4-2)  และมีการคัดเลือกผูอํานวยการกอง/ เลขานุการ

คณะ  โดยเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบทุกคนเขามา ทําการคัดเลือกตามความสมัครใจ  (7.4-4-3) 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  โดยสภาขาราชการ มก.   

ซึ่งเปนหนวยงานที่มีพันธกิจในการใหการสนับสนุน และประสานความรวมมือในกิจกรรมทุกดานของมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งเปนสื่อกลางในการรับฟงปญหาและเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อเสนอผูบริหาร  นําไปใชประกอบการ

พิจารณาในการพัฒนา  การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  มีความรู

ความเขาใจในบทบาท สิทธิประโยชน และสวัสดิการของบุคลากร และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร

มหาวิทยาลัยในทุกระดับ ซึ่งในรอบปการศึกษา  2551   สภาขาราชการ มก.  ไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยความพึง

พอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   (7.4-5-1)  และ โครงการวิจัย เร่ือง 

คุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (7.4-5-2)  เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม

บางประการ และคุณภาพชีวิตรางกาย  จิตใจและการปรับตัวทางสังคมของบุคลากร  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ทําใหทราบสภาพความเปนอยู ทางดานรางกาย จิตใจ การปรับตัวของสังคม  แนวทางการดําเนินชีวิตของ

บุคลากร  เพื่อปรับปรุง หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และนําผลจากการวิจัยมากําหนดแผนการดําเนินงานลวงหนา

ไดอยางเหมาะสม 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.4 

สกอ. ที่ 7.4 
ระดับ 5 3 ระดับ 4  

ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 นโยบายการบรหิารและแผนปฏิบัติการ ดานการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2550-2554 

7.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร 

7.4-2-1 คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7.4-2-2 หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาตราจารย รอง

ศาสตราจารย และ ศาสตราจารย พ.ศ. 2550  (ลําดบัท่ี 4) 

7.4-2-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 

การทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 

7.4-2-4 แบบประเมินเพื่อคัดเลือกผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน / ฝาย หรือเทียบเทา จาก ระดบั 6 

เปนระดับ 7 

7.4-2-5 ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป 

7.4-2-6 ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง   ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ 

ประจําป  2551 

7.4-2-7 ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง   ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุน

และชวยวชิาการ ประจําป  2551 

7.4-3-1 สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.4-4-1 หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.  

พ.ศ. 2550  (ลําดับที่ 2) 

7.4-4-2 ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพจิารณา  

กําหนดตําแหนงผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ สําหรับพนักงาน  

สาย ข,ค 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-4-3 การคัดเลือกผูอํานวยการกอง / เลขานุการคณะ 

7.4-5-1 โครงการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการของ มก. ประจําป 

2551 

7.4-5-2 โครงการวิจัย  เร่ือง  คุณภาพชวีิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แหลงขอมูล  : กองการเจาหนาที่    

ผูรับผิดชอบ :    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   โทร. 0-2942-8161-3  ภายใน  4801 
 

 

ดัชนทีี่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และ
การวิจัย  

เปาหมาย : ระดับ 6 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   14 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 7.5 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  5.5 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

 2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

 3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

 5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

 6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมลูของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กาํหนด  
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  6  ระดับ ดังนี ้

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ขอที่ 2.2.1 คือ “พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจและ

การบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” (http://www.ku.ac.th/e-university/policy.html) รวมทั้งมีแผน

รองรับในอนาคต  คือมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552-2554 

(http://www.ku.ac.th/e-university/ict52-54.html) ยุทธศาสตรที่ 3 คือ “เสริมสรางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียน การสอน และการวิจัย” (7.5-1-1,  

7.5-1-2) 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

(https://mic.ku.ac.th/person/index.php) มีขอมูลดานการเรียนการสอน ฐานขอมูลงานวิจัย งานพัฒนาวิชาการ 

บุคลากร ฐานขอมูลทะเบียนนิสิตและงบประมาณ ฯลฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลภาระงานของอาจารย

(http://ku-work.ku.ac.th) โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลหลายฐานเขาดวยกัน เชน ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลงาน
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พัฒนาวิชาการ ฐานขอมูลดานการเรียนการสอน ฐานขอมูลดานบุคลากร และฐานขอมูลทะเบียนนิสิตสําหรับ

สรุปผลเกณฑการประเมินอาจารย และมีระบบรายงานดัชนี ตัวชี้วัดจากรายงานภาระงาน ซึ่งเปนประโยชนใน

การบริหารจัดการและไดปรับปรุงเว็บไซตศูนยขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการแสดง

รายงานแบบออนไลนใหรวดเร็วขึ้น  เพิ่มรายการรายงานยอนหลัง และมีการปรับปรุงระบบสํารองขอมูลและกูคืน

ภัยพิบัติ (Backup and Disaster Recovery) (7.5-2-1) 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบ ภายใตการดูแลระบบเครือขายโดยสํานักบริการ

คอมพิวเตอร และมีรองอธิการบดีฝายสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแลการขับเคลื่อนนโยบาย และไดจัดทํา

ระบบล็อคอินเพื่อยืนยันตัวบุคคล ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการใชงานเครือขาย และระบบในการยืนยันผูใชงาน

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (https://login1.ku.ac.th)และมี

เว็บไซตสําหรับตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการเครือขายและระบบสารสนเทศ (https://vpn.ku.ac.th) และมี

การปรับปรุงระบบฐานขอมูล เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยเปลี่ยนเซิรฟเวอร

ฐานขอมูล จํานวน 1 เครื่อง เปน เซิรฟเวอรฐานขอมูลแบบคลัสเตอร จํานวน 2 เครื่อง และเซิรฟเวอรฐานขอมูล

สํารอง (ระบบ DR) จํานวน 1 เครื่อง (7.5-3-1,7.5-3-2)    

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู ใชฐานขอมูล  โดยให สํานักบริการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลผานเครือขายของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการระหวางปการศึกษา 2551 (7.5-4-1) 

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลสารสนเทศ

นิสิต โดยผูชวยผูอํานวยการฝายสารสนเทศ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานผล

การปรับปรุงฐานขอมูล จํานวน 32 รายการ (7.5-5-1, 7.5-5-2) 

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับ
สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด โดยมีการสงขอมูลบุคลากร นิสิต 

และหลักสูตรผานเครือขายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด (7.5-6-1) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 3 ขอแรก 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.5 

สกอ.ที ่7.5 
ระดับ 6 3 ระดับ 6  

ระดับ 6 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.5-1-1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถดูไดจาก

เว็บไซต มหาวทิยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-University)  http://www.ku.ac.th/e-university 

7.5-1-2 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552-2554  

เว็บไซต http://www.ku.ac.th/e-university/ict52-54.html 

7.5-2-1 เว็บไซตศูนยขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ https://mic.ku.ac.th  และระบบ 

ภาระงานของอาจารย http://ku-work.ku.ac.th   

7.5-3-1 เว็บไซตสําหรับตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการเครือขายและระบบสารสนเทศ 

http://vpn.ku.ac.th 

7.5-3-2 เว็บไซตระบบล็อคอินเพื่อยืนยนัตัวบุคคล https://login1.ku.ac.th  

และเว็บขาวประชาสัมพันธ http://www.ku.ac.th/kunews/news51/5/account.html 

7.5-4-1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมลู 

7.5-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

7.5-5-2 ฐานขอมูลสารสนเทศนิสิตที่ไดรับการปรับปรุง 

7.5-6-1 เอกสารยืนยันการสงฐานขอมูลให ก.พ.ร.  

แหลงขอมูล  :  สํานักบริการคอมพวิเตอร   

ผูรับผิดชอบ  :    ประสพสุข ผลดี  โทร.0-2562-0951-6 ภายใน  2517 

 
ดัชนทีี่ 7.6 : ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :  13 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 7.6 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ  

เว็บไซด นิทรรศการ 

 2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 

ชองทาง 

 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี

การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ   และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  5  ระดับ ดังนี้ 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 

เว็บไซด นิทรรศการ โดยผานวิธีการ และชองการสื่อสารตางๆ ดังนี้ 

1.1    เอกสารสิ่งพิมพ (7.6-1-1) เชน  มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 11 ส.ค. 51 สรุปมติยอที่

ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 5 ม.ค. 52 สรุปมติยอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7 / 2551 วันที่ 21 ก.ค. 

51 และเอกสารภายในไดแก เอกสารประชาสัมพันธ มก. ฉบับท่ี 61 วันที่ 19 มิ.ย. 52 ปฏิทิน มก. ฉบับวันที่ 10-16 

พ.ย. 51 และวารสารอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับท่ี 1 เดือน พ.ย. – ธ.ค. 51 

1.2  จดหมายขาว (7.6-1-2) เชน  

1.2.1 ขาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปที่ 16 ฉบับท่ี 22 ประจาํวนัที่  15 มกราคม 2552 

1.2.2 จดหมายขาวกาํแพงแสน ฉบบัประจาํวันที่ 1 – 15 กุมภาพนัธ 2552 

1.2.3 จดหมายขาววทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ฉบับที่ 135 สัปดาหที่ 4- 27 

กรกฎาคม 2552 

1.3    แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ทุกระดับหนวยงานระดับคณะ สํานัก กอง 

สถาบัน โดยแสดงทั้งในรูปแบบของสื่อ (7.6-1-3) เชน บอรดประกาศหนาหนวยงาน  เอกสารสิ่งพิมพ  เว็บไซต

ของ มก. และประชาสัมพันธ มก. ตลอดจนหนวยงานตางๆ อาทิ 

1.3.1 ขั้นตอนการสงหนังสือกองกลาง 

1.3.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนสงหนังสือกองกลาง 

1.3.3 ขั้นตอนปฏิบัตงิานประชุมคณบดี/สภามหาวทิยาลัย 

1.3.4 ขั้นตอนการเลื่อนระดับขาราชการตําแหนงหัวหนางาน ระดับ 7 

1.3.5 ขั้นตอนการเลื่อนระดับขาราชการตําแหนงชํานาญการและผูเชี่ยวชาญ 

1.3.6 ขั้นตอนของงานงบประมาณ 

1.3.7 ขั้นตอนการเบิกจายเงินรายไดของ มก. (สํานักงานอธิการบดี) 

1.3.8 ขั้นตอนการเบิกจายเงินสวัสดิการ 

1.4  บอรดประกาศตางๆ ของหนวยงานภายใน มก. (7.6-1-4) เชน  

1.4.1 บอรดประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

1.4.2 บอรดภาพของงานประชาสัมพันธ  

1.4.3 บอรดประกาศกองกลาง 

1.5  ส่ือทางเว็บไซต (7.6-1-5)  ไดแก 

1.5.1 เว็บไซดของ มก. 

1.5.2 เว็บไซดของงานประชาสัมพันธ 

1.5.3 เว็บไซด kucity.com 

1.5.4 เว็บไซดของคณะวิทยาการจดัการ วิทยาเขตศรีราชา 

1.5.5 เว็บไซดของสํานักบริการคอมพิวเตอร 
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1.6 การเผยแพรขาวสาร กิจกรรม ผลงานวิจัยของ มก.ผานสื่อส่ิงพิมพ ทั้งส่ือวทิยุ ส่ืออินเตอรเน็ต 

โทรศัพท โทรสาร e-mail  ขาวประชาสมัพันธ (press release) (7.6-1-6) 

1.6.1 ขาวที่ 213/2551 นักวิจัย มก.นําขาวแดงจากเชื้อราโมแนสคัส เสริมอาหารไก เพิ่ม

ทั้งไขแดง ผลผลิตและลดคอเลสเตอรอล 

1.6.2 ขาวที่ 226/2551 Bio-Net Reactor ถังตาขายตรึงเซลลอเนกประสงคเพื่อการบําบัด

น้ําเสีย 

1.6.3 ขาวที่ 225/2551 ม.เกษตร ทุม 3.3 ลานบาทประกันสุขภาพกลุมพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

1.7  การแถลงขาว (press conference) ในกจิกรรมตางๆ ที่สําคัญและมีผลกระทบตอสังคม

โดยรวม (7.6-1-7)  เชน 

1.7.1 แถลงขาวพิธีสงมอบสถานีภาคพื้นดินดาวเทียม SMMS วันที่ 25 ธันวาคม 2551 

ขาวที่ 502/2551 

1.7.2 แถลงขาวพบเชือ้ เอเวียน อะดโีนไวรัส กลุม 1 ขาวที่ 395/2551 

1.8  ส่ือเผยแพร ( Bill board) ของคณะสํานัก สถาบัน (7.6-1-8)  เชน ปายไฟวิ่ง จํานวน 5 จดุ  

1.8.1 ปายประตูศูนยเรียนรวม 1 

1.8.2 ปายไฟวิ่งประตูวิภาวดีรังสิต 

1.8.3 ปายไฟวิ่งประตูงามวงศวาน 1 

1.8.4 ปายไฟวิ่งชั้น U อาคารสารนิเทศ 50 ป 

1.8.5 ปายไตรวิชั่นถนนวิภาวดีรังสิต 

1.9  การเผยแพรขอมูลขาวสารทางสื่อโทรทัศน (7.6-1-9)  เชน  

1.9.1 ขาวผลงานวิจัยของ มก. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 7 ขาวสารคดีเกษตร 

เกษตรนารู และเกษตรวันนี้  

1.9.2 ขาวเฉลิมพระเกียรติตอนที่ 1-48 ตอน 

1.10  การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ (7.6-1-10)   

1.10.1 สถานีวิทยุ มก. 

1.10.2 สถานีวิทยุชุมชน คนบางเขน 

1.10.3 Nontri live    

1.11  การเผยแพรขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต (7.6-1-11) เชน ขาวงานวิจัย ฯ  ขาวตัดจากหนังสือ 

พิมพ ภาพขาวกิจกรรมตางๆ ขาวกจิกรรม การประชุมสัมมนา ประกาศ รับสมัครงาน บันทึกถายทอดสดงาน

ประชุมสัมมนา อาท ิ

1.11.1 ขาวตัดจากหนังสือพิมพ  
1.11.2 ขาวสารกิจกรรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

1.11.3 รวมภาพกจิกรรมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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1.12  ส่ือ KU CHANNEL ผลิตรายการขาวดานการศึกษา กจิกรรมทางการศึกษา ของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูประชาชนและสังคม  ผานทาง Internet TV Multicast  (7.6-1-12)   

  1.13  ส่ือรายการ KU ONLINE เผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ใน มก. ทั้งในดาน  

นโยบาย แนวทางการบริหาร งานทางดานวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ การ

ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ กิจกรรมตางๆ ของมก. และผลงานนิสิต รวมถึงเปดโอกาสให ผูมี

สวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ทาง 

www.ku.ac.th และ www. prku.ac.th (7.6-1-13)   

1.14  การจัดทําวีดีทัศนสรุปผลงาน เชน รายการโทรทัศนครบรอบ 66 ป (7.6-1-14)    

 1.15  การจัดนิทรรศการ เชน การจัดนิทรรศการรําลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด (27พ.ย. 

51) , โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่  13  (8-9 ม.ค. 52)นิทรรศการผลงานวิจัย งานวันเกษตร

แหงชาติ ประจําป 2552 (30 ม.ค. – 7 ก.พ. 52) เปนตน  (7.6-1-15)   

1.16  เชิญส่ือมวลชนเยี่ยมชมหนวยงาน Press Tour  (7.6-1-16)   

 1.16.1  โครงการวันเก็บเกี่ยวโครงการปลูกวันแมเก็บเกี่ยววันพอ 

 1.16.2  ชมการสาธิตการปกดํานาและการผลิตกระแสไฟฟาจากขยะตามแนวพระราชดําริ 

 1.16.3  นิสิตลงพื้นที่บําเพ็ญประโยชนแกสังคมทองถิ่น บานนกเขาเปลา จ.ลพบุรี     

1.16.4  สรุปส่ือมวลชนสัญจรในรอบป 

มหาวิทยาลัยไดมีการเผยเปดขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ โดยมีชองทาง 

ดังกลาวขางตนในการใหขอมูลขาวสาร กจิกรรมแกนิสิต คณาจารย และประชาชน อยางรวดเร็ว ถูกตอง 
2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยาง

นอย 3 ชองทาง โดยมีชองทางตางๆ ดังนี้  

         2.1  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ไดจัดตั้งศูนยเกษตรรวมใจ แจง “เหตุดวน เหตุราย  ภายใน

เกษตรกลาง บางเขน โทรศัพท 02-579- 5526  ประตูงามวงศวาน 1 โทรศัพทสายภายใน 1597 ประตูงามวงศ

วาน 2 โทรศัพทสายภายใน 1260 และ 1460 โดยจัดเวรยามประจําศูนยและตามจุดตางๆ เชน ประตูทางเขาทุก

ประตู และทางแยกตางๆ เพื่อรับแจงเหตุไดทันทวงที โดยใชวิทยุส่ือสาร และโทรศัพทโดยตรง เพื่อใหการแกไขเหตุ

ตางๆ ไดทันทวงที  (7.6-2-1)   

             2.2   Web board ในเว็บไซตของ มก.และหนวยงานของ มก. ทุกวิทยาเขต  ชองทางการสื่อสารกับ

ประชาชน (Chat room หรือ)  เชน เว็บไซต www.ku.ac.th,  pr.ku.ac.th,  kucity.com และเว็บไซตหนวยงาน

ตางๆ ภายใน มก. เชน สถานีวิทยุ มก.  สํานักบริการคอมพิวเตอร  สํานักหอสมุด สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. งานประชาสัมพันธ มก.  ศูนยประสานราชการใสสะอาด  

กองกิจการนิสิต  กองคลัง  กองกลาง  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฯลฯ  (7.6-2.2)   

              2.3   e-mail และสาย Hotline ของผูบริหาร บุคลากร , การโทรศัพทสายตรง เพื่อการแสดงความ

คิดเห็นตางๆ จากประชาชน (7.6-2.3)  อาทิ สายตรงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือ งานสภาขาราชการ 

และงานประชาสัมพันธ 
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3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานภาคประชาชน  ซึ่งประกอบดวย

บุคคลภายนอกทําหนาที่ในการกระตุนการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยไปสูการบริหารราชการที่เปดเผยและ

โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยมีการจัดประชุม และลงพื้นที่และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกร ณ สถานีวิทยุ มก. 

เชียงใหม โดยมีการจัดรายการเกษตรผานทางสถานีวิทยุ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  

3.1  มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2552 จํานวน 13 คน  และคณะทํางานโครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุ 

“มก. พบประชาชน” (7.6-3-1) 

3.2  คณะกรรมการไดดําเนินการจัดประชุม 2 คร้ัง และจากการประชุมครั้งที่ 3 ไดมีมติให

เปล่ียนแปลงและแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการดานการเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ มก. เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค และเพื่อใหสอดคลองกับตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. โดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจก 

กสิกิจ ผอ.สํานักสงเสริมและฝกอบรม ไดรับมอบภารกิจจากการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน โดยแตงตั้ง

คณะทํางานจํานวน 20 คน  และในการประชุมคร้ังที่ 1/2552 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 โดยไดเดินทางไปสถานี

วิทยุ มก. เชียงใหม เพื่อเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชนใน รายการ มก.พบประชาชน ซึ่งมี

เกษตรกรผูฟงรายการและผูดําเนินรายการเขามารวมประชุม รวม 52 คน และไดถายทอดสัญญาณเสียงการ

ประชุมผานรายการ มก.พบประชาชน สถานีวิทยุ มก. เชียงใหม เพื่อใหประชาชนผูรับฟงรายการไดรับรูถึงการ

ดําเนินงานตามหลักการมีสวนรวมของ มก. ซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะทํางาน ของสถานีวิทยุ 

มก. และของ มก.ดวย ซึ่งประกอบดวยรองอธิการบดีฝายอํานวยการ เปนประธานและนายกิตติ สิมศิริวงษ  

เปนเลขานุการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยมีวาระ 1 ป (7.6-3.2) 

3.3  สรุปการดําเนินรายการ มก. พบประชาชน สถานีวิทยุ มก. เชียงใหม  และสรุปประเด็นการ

นําเสนอของผูฟง / บุคลากรกับรายการ มก. พบประชาชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552  (7.6-3-3) 

3.4  ใหคณะทํางานภาคประชาชน  ครั้งที่  2/2552 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ  2552 ไดให

คณะกรรมการพิจารณาโครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุ “มก.  

พบประชาชน”  ในการจัดทําโครงการและวางแผนการดําเนินกิจกรรม (7.6-3-4) 
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน และคณะทํางานโครงการ  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ผลิตรายการวิทยุ “มก. พบประชาชน”  ซึ่งไดดําเนินการจัดประชุมและรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ

เสนอปญหาที่ เกิดขึ้นพรอมทั้งเปดโอกาสใหชวยแกปญหาของเพื่อนสมาชิกไปพรอมๆ กัน โดยผานสื่อ

วิทยุกระจายเสียง โดยไดดําเนินการโครงการนําส่ือมวลชนและคณะทํางานภาคประชาชน คณะโครงการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุ “มก. พบประชาชน” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 โดย

มีผูเขารวม 306 คน ซึ่งทางคณะทํางานไดรับขอมูล ปญหา แนวทางแกไขตางๆ ไปปรับปรุงในรายการ ซึ่งผลจาก



 

 170 

การจัดโครงการดังกลาวประชาชน เกษตรกรไดรวมทํากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ รวมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ความรูถายทอดภูมิปญญารวมกัน และไดรับองคความรูจากวิทยากรของ มก. โดยเฉพาะ รายการ มก. 

พบประชาชน เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งถายทอดวิชาการงานวิจัยและเปดชองทางใหประชาชนแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังใหประชาชนในภาคเหนือ ไดเขามามีสวนรวมในโครงการการผลิตรายการวิทยุ 

“มก. พบประชาชน” อันเปนนําไปสูแนวทางของสังคมอุดมปญญาสูการพัฒนาอาชีพ นับเปนกลไปสําคัญในการ

นําประเทศไปสูความผาสุกมั่นคงรวมกัน (7.6-4-1) 

 ปจจุบันรายการวิทยุ “มก. พบประชาชน” ออกอากาศวันจันทร - ศุกร เวลา 05.00 – 06.25 น. และมี

รูปแบบรายการแบงเปน 3 ชวงคือ ชวงวิเคราะหขาวเกษตร รายงานสินคาเกษตร พยากรณอากาศ ชวงเกษตรนารู 

สัมภาษณพูดคุยกับนักวิชาการตามความตองการของผูฟง  และชวงเปดเวทีชาวบาน เปดสายผูฟงทางบาน ถาม-

ตอบปญหาเกษตรและเรื่องที่เกษตรกรมีปญหา โดยทีมวิทยากรที่เปนนักวิชาการ วิทยากรจากภาคประชาชน  

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งประกาศโดยสภา

มหาวิทยาลัย โดยจะประกอบดวยบุคลากรจากภายนอกทั้งหมดจํานวน 15 คน (รวมประธาน) มีหนาที่ในการให

คําปรึกษาและขอแนะนําแกมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 4 ภารกิจ

หลักของ มก. รวมทั้งใหความสนับสนุนในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ

เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน) และจัดทํารายงานการประชุมรับผิดชอบโดยกองกลาง โดยมีวาระ

การดํารงตําแหนง 1 ป (7.6-4-3) 

   นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษา หรือการรวมมือในการจัดการประชุม เสวนา สัมมนาที่มา

จากประชาชนภายนอก เชน 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่ปรึกษาอธิการบด ี

คณะกรรมการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มก. 

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการดําเนินการชมรม มก. อาวโุส 

คณะทํางานภาคประชาชน   

คณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย      

              คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุม ปรึกษา และรวมกันดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน

กับ มก. เชน สํานักบริการวิชาการรวมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย จัดประชุม เสวนาระดม

ความคิดเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร และสรุปผลเพื่อนําความคิดเห็นขอเสนอแนะตางๆ อันจะกอใหเกิดการ

พัฒนาทั้งของมหาวิทยาลัยและเสนอรัฐบาลตอไป 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน  จากการประชุมของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ไดเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ในการพัฒนา มก. โดยไดนําขอเสนอ

ตางๆ เขาประชุมในที่ประชุมคณบดี เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงภารกิจนั้นๆ โดยมีการจัดทํารายงานการ

ประชุม และติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ แลวนําขอคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ สงไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเสนอตอมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนําผลการพิจารณาของหนวยงานนั้นๆ โดย
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การติดตามเรื่อง โครงการประเด็นที่คณะกรรมการสงเสริมฯ แสดงความคิดเห็น แจงในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

ในรูปของรายงานการประชุม เชน ปญหาการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา การปรับปรุงหอประชุม 

โครงการ KU Green Healthy Community (7.6-5-1) โดยมีการตรวจสอบในการประชุมครั้งถัดไป 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.6 

สกอ.ที ่7.6 
ระดับ 5 3 ระดับ 5  

ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.6-1-1 ตัวอยางเอกสารสิ่งพิมพตางๆ 

7.6-1-2 ตัวอยางจดหมายขาว 

7.6-1-3 ตัวอยางแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ 

7.6-1-4 ตัวอยางบอรดประชาสมัพันธของหนวยงาน 

7.6-1-5 ตัวอยางสื่อทางเว็บไซต 

7.6-1-6 ตัวอยางขาวเผยแพร 

7.6-1-7 ตัวอยางการแถลงขาว 

7.6-1-8 ตัวอยางสื่อเผยแพร 

7.6-1-9 ตัวอยางสื่อเผยแพรทางโทรทัศน 

7.6-1-10 ตัวอยางสื่อวิทยุ 

7.6-1-11 ตัวอยางสื่อทางอินเตอรเน็ต 

7.6-1-12 ตัวอยางสื่อทาง KU channel 

7.6-1-13 ตัวอยางสื่อทาง KU Online 

7.6-1-14 ตัวอยางวีดีทัศนสรุปผลงาน (ไมมีหลักฐานในแฟม) 

7.6-1-15 ตัวอยางการจัดทําวีดีทัศนสรุปผลงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

7.6-1-16 ตัวอยางการ press tour 

7.6-2-1 ศูนยเกษตรรวมใจ 

7.6-2-2 ตัวอยาง web board 

7.6-2-3 ตัวอยาง hotline สายตรง 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.6-3-1 ประกาศแตงตั้งคณะทํางานภาคประธาน 

7.6-3-2 ประกาศแตงตั้งคณะทํางานโครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ผลิตรายการวิทยุ “มก. พบประชาชน” 

7.6-3-3 สรุปการจัดประชุมระดมความคิดเห็นรายการ”มก.พบประชาชน” และสรุปผลการ

ดําเนินการโครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุ 

“มก. พบประชาชน” 

7.6-3-4 เอกสารของคณะทํางานภาคประชาชนใหพจิารณาโครงการเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุ “มก. พบประชาชน” 

7.6-4-1 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 

7.6-4-1 รายงานสรุปผลการจัดประชมุระดมความคิดเห็น รายการ “มก. พบประชาชน” 

7.6-4-2 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยและรายงานการ

ประชุมครั้งที่ 1-4 

7.6-5-1 หนังสือเชิญประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย และรายงาน

การประชมุครั้งที่ 1-2-3-4 

แหลงขอมูล :   งานประชาสัมพันธ  กองกลาง  

 ผูรับผิดชอบ :    จุไร เกิดควน โทร 0-2942-8183  ภายใน 4112 
 
ดัชนทีี่ 7.7 : รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพในระดับชาติ หรอืนานาชาต ิ  
เปาหมาย : รอยละ 3 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ.   : 7.7 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
  

ผลการดําเนินงาน  

 ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

2,316 คน และนักวิจัย 205 คน รวมทั้งหมด 2,521 คน โดยไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ จํานวน  132 คน เปนรางวัลดานการวิจัย 100 คน และดานวิชาการ 32 คน 

ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่ ได รับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ  

หรือนานาชาติ เทากับรอยละ 5.24 และรอยละ 75.75 ของผูที่ไดรับรางวัล เปนรางวัลดานการวิจัย 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของรางวัลในขอ 1 เปน

รางวัลดานการวิจัย (กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 

2 ถือวาไดคะแนน 2) 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.7 

สกอ.ที ่7.7 
รอยละ 5.24 3 รอยละ 3  

รอยละ 4.78 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.7-1 แบบเก็บขอมูลดิบของคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยที่แสดง

จํานวนอาจารยประจํา และนกัวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวชิาชพีใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

7.7-2 ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html ของ

กองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนอาจารยประจํา และนักวจิัยของ มก. ทั้งหมด (รวม

ลาศึกษาตอ)  

แหลงขอมูล :  คณะวิชา หนวยงานสนับสนุน และกองการเจาหนาที่ 
 

ดัชนทีี่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศกึษา 

เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 7.8 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและผูแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง

ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด

โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน

การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
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ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ

สถาบัน  
ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  5  ระดับ ดังนี ้
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ในปการศึกษา 

2551  มหาวิทยาลัยฯ ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นในการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จึงประกอบไปดวยผูบริหารจากทุกหนวยงานในทุกวิทยาเขต

เขารวมเปนกรรมการ ซึ่งการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยฯ มี 2 ระดับ ไดแก 

 1.1  ระดับมหาวิทยาลัยฯ มีอธิการบดีเปนที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธาน

กรรมการ ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานในระดับ คณะ สํานัก สถาบัน ทุกหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการ 

จํานวน ทั้งสิ้น 64 คน (7.8 – 1-1) ซึ่งมีหนาที่ในการเสนอรางนโยบายและกําหนดแนวทางในการบริหารความ

เส่ียงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจําปแกหนวยงานตางๆ  ซึ่งใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหนวยงานบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัด

ของแผนปฏิบัติงานประจําป หรือตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพและคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยฯ พรอมดวยกิจกรรมดานการบริหารจัดการ 4 ดานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ประกอบดวย ดานการบริหารงาน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินบัญชี ดานพัสดุ 

 1.2  ระดับหนวยงาน มีคณบดี/ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ รองคณบดี/ผูอํานวยการและ

หัวหนาภาควิชา/ฝายเปนกรรมการ และเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก เปนเลขานุการของกรรมการบริหารความ

เส่ียงระดับหนวยงาน โดยกรรมการฯมีหนาที่ในการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ มาสูการ

ปฏิบัติ โดยดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในหนวยงาน พรอมจัดทํารายงานสงมหาวิทยาลัยฯ  
 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน  ทั้ง 2 ระดับ ไดมีการบริหารและจัดการ

ความเสี่ยงตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกระบวนการวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยง เปนไปตามคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มก.(7.8 – 2-1) ซึ่งไดบูรณาการ การ

บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในไวดวยกัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 2 ระดับ ไดมี

การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 2.1  ระดับหนวยงาน  57 หนวยงานในมหาวิทยาลัยฯไดวิเคราะหความเสี่ยงตามนโยบาย รวม

ทั้งสิ้น 95 โครงการ/กิจกรรม   ซึ่งพบความเสี่ยงสําคัญที่ตองจัดการรวมทั้งส้ิน 600 ความเสี่ยง  
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 2.2  ระดับมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯไดทําการวิเคราะห 

ประเมิน ความเสี่ยงของแตละวิทยาเขตและในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯจากความเสี่ยงที่คงเหลืออยูในแผน

ของ 57 หนวยงาน รวมทั้งคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและภัยพิบัติ ที่มีผลกระทบตอ

การบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรตามภารกิจหลักทั้งในดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการ

วิชาการ และดานการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปนี้ไดมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม

ในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย (7.8 – 2-2) 
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง  2 ระดับ ดังนี้ 

 3.1  ระดับหนวยงาน มีการจัดทําแผน 57 หนวยงาน มีความเสี่ยงรวม 600 ความเสี่ยงและได

กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง รวม 906 มาตรการ 

 3.2  ระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแยกตามวิทยาเขต ซึ่งประกอบดวย 

วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมี

ความเสี่ยงตามแผนฯรวมทั้งสิ้น 31 ความเสี่ยงและไดกําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง 62 มาตรการ  

พรอมทั้งแจงผูรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผน (7.8 – 3-1)  

 สวนเรื่องการสรางความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยงใหแกบุคลากรนั้น มหาวิทยาลัยฯ 

ไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแกบุคลากรมาตั้งแตป 2549 

และไดดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป โดยในป 2551 นี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการฝกอบรม เร่ือง การ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจใหแกคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารจากหนวยงานตางๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 

2551 ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป ซึ่งมีผูเขารวมโครงการทั้งส้ิน 116 คน  

 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยผูรับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงของทั้ง

หนวยงานยอยและมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามแผนฯ ภายใตการติดตามความคืบหนาเปนระยะจากคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง (7.8-4-1) จนทุกหนวยงานสามารถดําเนินการการตามแผนฯ ไดสัมฤทธิ์ผล   
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ไดติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงรวมทั้งไดมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.8 – 5-1) พรอมกําหนด

แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ตอผูบริหาร ซึ่งผูบริหารได

พิจารณานํามาเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2552 แจงแก

หนวยงานถือปฏิบัติตอไป 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.8 

สกอ.ที ่7.8 
ระดับ 5 3 ระดับ 5  

ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.8 -1-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.8 -2-1 คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 

7.8 -2-2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในแตละวิทยาเขต 

7.8 -3-1 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2551 

7.8 -4-1 บันทึกขอความขอใหรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความ

เส่ียง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.8 -5-1 เอกสารสรุปการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แหลงขอมูล  : สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผูรับผิดชอบ  :   ชัยวัฒน สุทธิวิเศษ  โทร. 0-2942-8116 ภายใน 4829 
 

ดัชนทีี่ 7.9 : ระดับความสาํเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบคุคล  

เปาหมาย : ระดับ 7  ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 7.9 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 

 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกจิและยุทธศาสตรของสถาบัน 

 4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกบัเปาประสงค และประเด็น

ยุทธศาสตรของสถาบัน 

 5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอดุมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
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 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 

 8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกบัการสรางแรงจูงใจ 
 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  8  ระดับ ดังนี้ 
1. มี ก า ร กํ า ห น ด แน วท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ลภ า ย ใ น ส ถ า บั น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานภายในสถาบัน ตามมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 ลว 18 กุมภาพันธ 2551 (7.9-1-1) และมติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 2/2551 ลว 4 

กุมภาพันธ 2551 (7.9-1-2) และครั้งที่ 5/2551 ลว 8 เมษายน 2551 (7.9-1-3) ใหมีการถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ 

สถาบัน สํานัก และไดมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในป 2552  (โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดระหวางคณะ สถาบัน สํานัก  การติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนฝายเลขานุการในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ซึ่งในป 2552 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ไดมีมติเมื่อวันที่ 

7 มกราคม 2552 ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 (7.9-1-4) ในแนวทางและหลักการในการถายทอดตัวชี้วัดของ

ปงบประมาณ พ.ศ.2552  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดเห็นชอบใหมีการจัดประชุมชี้แจง เร่ืองการถายทอด

ตัวชี้วัดสูคณะ สถาบัน สํานัก (7.9-1-5 และ 7.9-1-6) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใน

หลักการถายทอดตัวชี้วัดแกบุคลากรเปาหมาย และเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ไดมีการ 

ลงนามไวระหวางอธิการบดีและเลขาธิการ สกอ.  และระหวางอธิการบดีและคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก 

(7.9-1-7) 

 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน  ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมี

การประชุมชี้แจงการถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ สถาบัน สํานัก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 (7.9-1-5) โดยมีผลการ

ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมชี้แจงการถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ สถาบัน สํานัก (7.9-1-6) ซึ่งในการ

ประชุมครั้งนั้นไดมีการชี้แจงและอธิบายถึงแผนการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรมในรูปของ

ปฏิทินและแผนการจัดทําคํา รับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.9-1-4)  โดยกําหนดใหหนวยงานมีชวงการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะๆ 

ทุกๆ 2 เดือน พรอมเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนนและเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนา   

มีการจัดทําคําอธิบายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สําหรับคณะ สถาบัน สํานักอยางละเอียดซึ่ง

สามารถยึดถือเปนคูมือเพื่อปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน (7.9-2-1) รวมถึงปฏิทินและแผนการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาการปฏิบัติราชการ และคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการ (7.9-2-2 และ 7.9-2-3) เพื่อรวมกัน

ติดตามและพิจารณาผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาผลการ

ดําเนินงานในครั้งตอไป  

 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน   ในการถายทอด

ตัวชี้วัดและเปาหมายไปสูตัวชี้วัดองคกรและบุคคล นั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะเปนการถายทอดตัวชี้วัด
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และเปาหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน 29 ตัวชี้วัดแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 55 หนวยงาน 

ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดบางสวนของ ก.พ.ร. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน สมศ.

และ สกอ. เพื่อลดภาระงานซ้ําซอนระหวางการกรอกขอมูลประกันคุณภาพ ขอมูลกองแผนงาน ขอมูลดาน 

วิเทศสัมพันธ และขอมูล ก.พ.ร. โดยมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกันระหวางผูบริหาร

หนวยงานและอธิการบดี ผูบริหารหนวยงานและบุคลากรรวมกันกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ตาม   พันธกิจและ

ยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยในสวนของหนวยงานเปนผูกําหนดเปาหมายที่จะปฏิบัติไดของแตละตัวชี้วัดเอง

และจัดทําเปาหมายของตัวชี้วัดลงในแบบฟอรมคํารับรองการปฏิบัติราชการ สําหรับคณะ สถาบัน สํานัก  

(7.9-3-1) ผูอํานวยการและ/หรือลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อเปน

การรับทราบตัวบงชี้และเปาหมายที่ตองบรรลุ   (7.9-3-2) 
 4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน  คณะ สถาบัน สํานัก ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทํา 

Strategy Map ของหนวยงานโดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานให

เชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน (7.9-4-1) มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น

ยุทธศาสตรในระดับคณะตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยกอง

แผนงานยังมีกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของคณะ สถาบัน สํานัก เพื่อให

ความรูแกบุคลากรของคณะ สถาบัน สํานัก ที่รับผิดชอบงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ใหมีความรูความ

เขาใจในการทําแผนที่ยุทธศาสตรเพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถใชแผนที่ยุทธศาสตรในการบริหารงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป (7.9-4-2) 
 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา  วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัยนั้นดําเนินการโดยกอง

แผนงานซึ่งมีการประชุมระดมสมองผูบริหารระดับสูงเพื่อรวมกันกําหนดทิศทางและแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยในชวงป 2552-2555 พรอมกําหนดแผนปฏิบัติราชการรายป โดยหนวยงานสามารถเขาไปศึกษาได

จากเว็บไซตของกองแผนงาน และในสวนของคณะ สถาบัน สํานัก ก็ไดมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น

ยุทธศาสตร ในแผนที่ยุทธศาสตรของคณะ สถาบัน สํานัก (7.9-4-1) และในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก (7.9-3-2) 

 6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  มหาวิทยาลัยมีการ

ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไดเปนปจจุบัน มีระบบเตือนภัยไดอยางทันทวงที โดย

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 

3667/2551 โดยมีรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ เปนประธาน (7.9-6-1)  โดยคณะทํางานชุดนี้ไดกําหนดปฏิทิน

และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนตลอดป 2552 (7.9-2-2 และ 7.9-2-3) และมีวาระการประชุมทุก 2 เดือนเพื่อ

ติดตามขอมูลและผลการดําเนินงาน ตลอดจนการเฝาระวังการดําเนินงานในตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงวาอาจไมบรรลุ

เปาหมาย หนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานทุก 2 เดือนตามแบบฟอรมที่ไดกําหนดให (7.9-6-2)  
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 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  มหาวิทยาลัยมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตามตัวบงชี้ และเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมีการ

จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปรียบเทียบกับเปาหมายของคณะ สถาบัน สํานัก 

รอบ 12 เดือน (7.9-7-1) ที่ไดกําหนดไวกอนแลว พรอม บทสรุปและขอเสนอแนะเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยตอไปตาม

บันทึกที่ ศธ 0513.10101/-  ลว 26 พฤศจิกายน 2551  เร่ืองผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือนของคณะ สถาบัน 

สํานัก ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (7.9-7-2) ซึ่งไดนําเรื่องดังกลาวเขาที่

ประชุมคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2551 ตามรายงานการประชุมคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ครั้งที่ 

3/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 (7.9-7-3) และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 

1/2552 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 (7.9-7-4) 
 8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ  
เพื่อเปนการเสริมสรางกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหมีการจัดสรรเงินรางวัลตามผลงาน

รายคณะตามมติที่ประชุมคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3/2551 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 (7.9-7-3) และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 (7.9-8-1) ซึ่งเปนการนําผลการประเมินของหนวยงานไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง

แรงจูงใจตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เร่ือง หลักเกณฑและ

วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัล ระดับสํานัก/กองและระดับบุคคล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2551 (7.9-8-2) และไดมีการจัดสรรเงินรางวัลตามคา

คะแนนที่ไดรับจากผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ตามที่ปรากฏในตารางสรุปผลคะแนนจากการ

ดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (7.9-8-3) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.9 

สกอ.ที ่7.9 
ระดับ 8 3 ระดับ 7  

ระดับ 8 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.9-1-1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 ลว 18 กุมภาพนัธ 2551 

7.9-1-2 มติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 2/2551 ลว 4 กุมภาพันธ 2551 

7.9-1-3 มติที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 5/2551 ลว 8 เมษายน 2551 

7.9-1-4 รายชื่อหนวยงานที่ลงนามในคํารับรองการปฏบิัติราชการ จํานวน 55 หนวยงาน 

7.9-1-5 มติที่ประชมุคณะกรรมการพฒันาการปฏบิัติราชการ ครั้งที่1/2552 วันที ่7 มกราคม 2552 

7.9-1-6 โครงการประชุมชี้แจงการถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ สถาบัน สํานัก วันที่ 15 มกราคม 2552 

7.9-1-7 รายงานการประชุมชี้แจงการถายทอดตัวชี้วัด สูคณะ สถาบัน สํานัก 

7.9-2-1 คําอธบิายตวัชี้วดัตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สําหรบัคณะ สถาบัน สํานัก 

7.9-2-2 ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

7.9-2-3 แผนการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

7.9-3-1 แบบฟอรมคํารับรองการปฏบิตัิราชการ สําหรับคณะ สถาบนั สํานัก 

7.9-3-2 คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก  

7.9-4-1 ตัวอยาง แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของคณะ สถาบนั สํานัก  

7.9-4-2 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของคณะ สํานัก

สถาบัน  

7.9-6-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 3667/2551 แตงตั้งคณะทํางานติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการ 

7.9-6-2 แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานทุก 2 เดือน สําหรับคณะ สถาบัน สํานัก 

7.9-7-1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับ

เปาหมายของคณะ สถาบัน สํานัก รอบ 12 เดือน  

7.9-7-2 ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือนของคณะ สถาบัน สํานัก ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ  

7.9-7-3 รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 

7.9-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 

มกราคม 2552  

7.9-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ คร้ังที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 

27 กรกฎาคม 2552 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.9-8-2 ประกาศคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัล 

ระดับสํานัก/กองและระดับบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 

24 มิถุนายน 2551 

7.9-8-3 ตารางสรุปผลคะแนนจากการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก และสรุปการจัดสรร

เงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

แหลงขอมูล :    สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการปฏบิตัิราชการ สํานกังานอธิการบดี 

ผูรับผิดชอบ :    นิดา ประพฤติธรรม    โทร 0-2940-7199 ภายใน 4775 

 
ดัชนทีี่ 7.10 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   

เปาหมาย : รอยละ 71 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   6 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 5.4 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 

ผลการดําเนินงาน  
 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดกําหนดตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการโดยมอบหมายใหสํานักงานสถิติแหงชาติ   

ดําเนินโครงการวิจัย เร่ือง “ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจตอบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ขึ้น (7.10-1)   

 โครงการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจตอบทบาท ของ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีวัตถุประสงคเพื่อ

สํารวจระดับความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม  โดยมีขอบขาย

ของการสํารวจดังนี้ 

 1. การสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตของผูใชบัณฑิต ไดแก นายจาง/หัวหนา/ 

ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตโดยประเด็นการสํารวจจะสอบถามดานคุณสมบัติหลัก  3 ดานของบัณฑิต                      

ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก 1. ดานความรูความสามารถพื้นฐาน   

2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ  และ 3. ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 2.  การสํารวจความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม โดยสํารวจจาก                           

1) บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสาย

สนับสนุน 2) บุคลากรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารองคกรภาครัฐ ผูบริหารองคกรเอกชน 

ผูนําองคกร  ภาคประชาชน นักการเมือง ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป ที่อาศัยอยูในชุมชน 

อาคาร หมูบาน  ที่มีอาณาบริเวณ รอบๆ สถาบันอุดมศึกษา วิทยาเขต/สาขา/ศูนยของสถาบันอุดมศึกษา โดย

ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ดําเนินการสํารวจบทบาทของ
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สถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม 3 ดาน ไดแก 1) บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม  2) บทบาทดานชี้นํา

สังคม และ 3) บทบาทดานการตอบสนองตอความตองการของสังคม 

 จากผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจตอบทบาท                  

ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 พบวา                      
ในภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดระดับ 4.09 คะแนน หรือ รอยละ 81.80 ซึ่งอยูในระดับพอใจ 
โดยที่ ผูใชบัณฑิตมีความพอใจตอคุณภาพบัณฑิตในระดับ 4.18 คะแนน หรือ รอยละ 83.60  อยูในระดับพอใจ  

สวนความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคมพบวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดระดับ 4.00 

คะแนน หรือ รอยละ 80.00 อยูในระดับพึงพอใจ 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต โดยจําแนกรายประเด็น 

ผลการสํารวจปรากฏตามลําดับ  ดังนี้ 1. ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ได

ระดับ 4.44 คะแนน หรือ รอยละ 88.80 อยูในระดับพอใจมาก  2. ดานความรูความสามารถพื้นฐาน ไดระดับ 

4.05 คะแนน หรือ รอยละ 81.00 อยูในระดับพอใจ และ 3. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ  ไดระดับ 4.04 

คะแนน หรือ รอยละ 80.80 อยูในระดับพอใจ 

 สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม เมื่อพิจารณา  

รายประเด็น ผลการสํารวจปรากฏตามลําดับ  ดังนี้  1. บทบาทดานการตอบสนองตอความตองการของสังคม   

ไดระดับ 4.12 คะแนน หรือ รอยละ 82.40 อยูในระดับพอใจ 2. บทบาทดานชี้นําสังคม ไดระดับ 3.96 คะแนน 

หรือ รอยละ 79.20 อยูในระดับพอใจ และ 3. บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม ไดระดับ 3.91 คะแนน 

หรือ รอยละ 78.20 อยูในระดับพอใจ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 – 74 รอยละ 75 – 84 รอยละ 85 หรือมากกวา 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.10 

สกอ.ที ่5.4 

รอยละ 

81.80 
2 

รอยละ 

71.00 
 

รอยละ 

69.41 

คะแนน 1 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.10-1 รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจ เร่ือง “ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และ

ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตอสังคมประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ”  โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

แหลงขอมูล :   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี 

ผูรับผิดชอบ  :   ชอทิพย เวียงสงค    โทร. 02-940-7199 ภายใน 4775 

 
ตัวบงชี้ที่ 7.11 : การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน   

เปาหมาย : ระดับ  5  ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 8.2 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
 

           เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  

 2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรพัยากรของสถาบัน  

 3. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่ในสถาบัน  

 4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน  

 5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

          

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  5  ระดับ ดังนี ้

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน ประกอบดวย 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ เพื่อทําหนาที่วางแผนการใชพื้นที่การ

ควบคุมดูแลการใชพื้นที่ ควบคุมการออกแบบ  กอสราง ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงอาคาร  สถานที่ ระบบ

สาธารณูปโภค เสนอแนะระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานอาคารสถานที่ในสวน

ของงานกายภาพใหแกมหาวิทยาลัย (7.11-1-1) 

1.2  ดานนโยบายเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ปฏิบัติงาน  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให

เปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย คือ  

1.2.1  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยบุคลากรจาก

หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย http://www.ku.ac.th/e-university/gen01-790-2550.pdf (7.11-1-2) 
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1.2.2 คณะทํางานแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.ku.ac.th/e-university/plan-

it.pdf (7.11-1-3) 

 1.2.3 ผูแทนคณะกรรมการ IT http://www.ku.ac.th/e-university/namelist.html (7.11-1-4) 

1.3  แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด พ.ศ.2551  http://www.lib.ku.ac.th/  

(7.11-1-5) 

 1.4  คณะผูบริหารสํานักการกีฬา http://www.sp.ku.ac.th/  (7.11-1-6) 

1.5  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก. http://www.sp.ku.ac.th/ (7.11-1-6) 

1.6  คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 3143/2550 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ มก. โดย

มีหนาที่และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มก. เร่ือง ระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน มก. 

พ.ศ. 2548  (7.11-1-7) 

1.7 คณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ มีหนาที่จัดหา ควบคุม กํากับดูแล เร่ือง  รถสวัสดิการ 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดูแลดานการเงิน จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย  (7.11-1-8) 

 2.  มีผลการวิเคราะหความตองในการใชทรัพยากรของสถาบัน ประกอบดวย 

 2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ (7.11-2-1) 

 2.2  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย คือ แผนปฏิบัติการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  http://www.ku.ac.th/e-university/ict2550-2554.pdf  (7.11-2-2) 

2.3  รายงานการประชุมผูบริหารสํานักการกีฬา (7.11-2-3) 

2.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก. (7.11-2-4) 

  2.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มก. (7.11-2-5) 

 2.6  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ (7.11-2-6) 

3.   มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน โดยดําเนินการดังนี้ 

3.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่

เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตางๆ ใหบริการหนวยงานอื่นในสถาบัน อาทิ คณะ สํานัก 

สถาบัน สามารถใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันได http://www.vehicle.ku.ac.th/ (7.11-3-1) คือ 

3.1.1 อาคารเรียนรวมสวนกลาง อาทิ อาคารศูนยเรียนรวม 1, 2, 3 , 4 และ อาคารพุทธเกษตร 

เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใหทุกหนวยงานในสถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดทุกหนวยงานที่มี

หนาที่จัดการเรียนการสอน 

3.1.2 อาคารสําหรับการจัดประชุม/สัมมนา อาทิ อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารหอประชุม  

อาคารวิจัยและพัฒนา เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใหทุกหนวยงานใชสําหรับจัดการประชุม/สัมมนา 

3.1.3 อาคารจักรพนัธเพ็ญศิริ  เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใชในการจัดกิจกรรมของ 
มหาวิทยาลัย กิจกรรมของนิสิต การเรียนการสอน การฝกซอมของนักกีฬา การแขงขันกีฬา  โดยใหทุกหนวยงาน

ของมหาวิทยาลัยใชจัดประชุม/สัมมนา นิทรรศการ 
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3.1.4 อาคารจอดรถ มก. เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อการจัดระเบียบการจราจร

ภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัว และเปนการอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร นิสิตและผูที่มาใช

อาคารของมหาวิทยาลัยในการจัดประชุม สัมมนา นํารถมาจอดอาคารจอดรถ มก.  

3.1.5  ยานพาหนะสวนกลางและรถโดยสารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใหทุกหนวย 

งานในสถาบันสามารถใชรวมกันได 

3.2 มหาวิทยาลัยไดวางแผนใหการใชระบบสารสนเทศรวมกัน คือ 

3.2.1  สนับสนุนดานการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยโดยใหทุกหนวยงานใช

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได http://www.ku.ac.th/e-university/ict2550-2554.pdf   (7.11-3-2) 

3.2.2 สนับสนุนดานการเรียนการสอน ดังนี้ 

 สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดสนับสนุนทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับดานการ

เรียนการสอน  โดยดูแลรับผิดชอบการดําเนินงาน หองสตูดิโอวิดีโอคอนเฟอเรนซ  และหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

 -   หองสตูดิโอวิดีโอคอนเฟอเรนซ   สนับสนุนระบบการเรียนการสอนทางไกลระหวางวิทยาเขต 

และการประชุมทางไกล  ปจจุบันจัดตารางเรียนสําหรับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เนื่องจากเปน

วิทยาเขตที่อยูหางไกลจากสวนกลางมาก การใชระบบการเรียนการสอนทางไกลชวยใหมหาวิทยาลัยประหยัด

งบประมาณในเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบิน  คาที่พักและเวลาของอาจารย  รวมทั้งชวยใหการเรียนการสอนมี

มาตรฐานเดียวกับวิทยาเขตบางเขน  เพราะอาจารยผูสอนเปนอาจารยประจําวิทยาเขตบางเขน  ในรอบปที่ผาน

มาเปดใหบริการรายวิชาทั้งหมด 7 รายวิชา เดือนละ  84 ชั่วโมง รายละเอียดเปนดังนี้  

https://operation.cpc.ku.ac.th/file/telecon/aim-01.html (7.11-3-3) 

 -   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต (Kasetsart IT Square) สําหรับใหบริการสวนรวม  ประกอบดวย คอมพิวเตอรรวมทั้งส้ิน 220 

เครื่อง ซึ่งแบงออกเปนพื้นที่บริการทั่วไป 169 เครื่อง หองฝกอบรม 41 เครื่อง หองสนทนากลุมยอย 5 เครื่อง หอง

เจาหนาที่ 2 เครื่อง  และคอมพิวเตอรบริการระบบจองใช 3 เครื่อง  โดยเปดใหบริการตั้งแตวันจันทร ถึงวันศุกร  

เวลา 8.30 – 24.00 น. และวันเสาร เวลา 8.30 – 16.30 น. การดําเนินงานแบบรวมศูนยชวยใหการบริหารจัดการ

ทําไดมีประสิทธิภาพสามารถจัดหาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากได และเปดใหบริการมีชั่วโมงใช

งานไดอยางคุมคา ประมาณวันละ 16 ชั่วโมง  (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)  มากกวาที่จะกระจายไปยัง

หนวยงานตางๆ ที่ตองเปดปดตามเวลาราชการ  สถานที่สามารถรองรับผูมาใชงานไดจํานวนมาก คอมพิวเตอร

ทันสมัยและมีความพรอมในการใหบริการเพราะดูแลดวยบุคลากรของสํานักบริการคอมพิวเตอรและระบบ

ควบคุมที่พัฒนา  https://kits.ku.ac.th (7.11-3-4) 

3.3  มหาวิทยาลัยไดมีแผนการใชระบบหองสมุดรวมกันโดยไดดําเนินการ http://www.lib.ku.ac.th/  

(7.11-3-5)  ดังนี้ 

 3.3.1 ระบบโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณาการ   

-  สํานักหอสมุดไดนําโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณาการ  INNOPAC Millennium มาใชใน 
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การดําเนินงานของฝายตางๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2539 และอัพเกรดระบบเปน Millennium Release 2006 เมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2551   พัฒนาและเชื่อมโยงงานหองสมุดสาขาและเครือขายเกือบทุกงานภายใตมาตรฐานเดียวกันเปน

ระบบเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปจจุบันมีหองสมุดในเครือขายรวมทั้งสิ้น 22 แหงใน 4  

วิทยาเขต  ไดแก วิทยาเขตบางเขน  วิทยาเขตกําแพงแสน  วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร   

-  การโอนขอมูลนิสิตใหม  นิสิตลงทะเบียน  นิสิตจบการศึกษา และขอมูลสถานภาพนิสิต 

ภาคการศึกษาตนและปลาย ปการศึกษา 2551 เขาระบบ   โดยความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักบริการ

คอมพิวเตอร  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ฝายการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และสํานักวิทยบริการ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  เพื่อจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนสมาชิกหองสมุด  ทําให

สามารถลดขั้นตอนและเวลาในการบันทึกขอมูลนิสิตใหม และการปรับปรุงขอมูลนิสิตในระบบ รวมท้ังผูใช

สามารถใชบริการยืมไดเร็วขึ้นกวาเดิม สามารถใชบัตรประจําตัวยืมส่ิงพิมพในหองสมุดทุกแหงไดและสามารถยืม

หนังสือไดตลอดป 

 3.3.2 ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  

-  สํานักหอสมุดไดวางระบบเครือขายไรสายพื้นฐานขนาดความเร็ว 100/1000 เม็กกะบิตตอ 

วินาที ภายในอาคารชวงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตนวิทยาโชติ จํานวน 676 จุด โดยมีจุดใหบริการอยูที่

อาคารชวงเกษตรศิลปการจํานวน 176 จุด อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ จํานวน 487 จุด สําหรับระบบเครือขายไร

สาย (Wireless Access Point) สํานักหอสมุดไดรับความอนุเคราะหจากสํานักบริการคอมพิวเตอรในการจัดซื้อ

อุปกรณและการติดตั้ง โดยมีจุดใหบริการทั้งหมด 13 จุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของทั้งสอง

อาคาร นิสิตและบุคลากรสามารถเขาใชเครือขาย ณ พื้นที่ดังกลาว ไดตามอัธยาศัย  

-  ระบบเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KULINET)  สํานักหอสมุดไดสราง 

ระบบเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KULINET) เพื่อการติดตอส่ือสารระหวางผูใชระบบหองสมุด

อัตโนมัติใน เครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 วิทยาเขต เพื่อความรวมมือในการใชระบบหองสมุด

และการพัฒนางาน ตลอดจนทราบ ขาวสารตางๆ ทําใหสามารถบริการผูใชไดเปนอยางดี 

 3.3.3  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

          สํานักหอสมุดบอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 26 ฐาน เพื่อใหบริการแกหองสมุดใน

เครือขายทุกวิทยาเขต สามารถใชบริการสืบคนฐานขอมูลรวมกัน 

3.3.4 ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  

สํานักหอสมุดไดวางระบบเครือขายไรสายพื้นฐานขนาดความเร็ว 100/1000 เม็กกะบิตตอ 

วินาทีภายในอาคารชวงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตนวิทยาโชติ และไดรับความอนุเคราะหจากสํานักบริการ

คอมพิวเตอร  ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN)  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของทั้งสอง

อาคาร นิสิตและบุคลากรสามารถเขาใชเครือขาย ณ พื้นที่ดังกลาว ไดตามอัธยาศัย ซึ่งทรัพยากรทางเครือขายที่มี

อยูก็เพียงพอตอความตองการของผูใชแลว 
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3.4  มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติตางๆที่ 

เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตางๆ ใหบริการหนวยงานอื่นในสถาบัน อาทิ คณะ สํานัก 

สถาบัน  รวมทั้งกิจกรรมชมรม  สโมสรนิสิต   และองคการนิสิต  สามารถใชทรัพยากรตางๆ  รวมกันได 

http://www.sp.ku.ac.th/ (7.11-3-6)  คือ 

3.4.1 สนามกีฬาตางๆ อันไดแก สนามอินทรีจันทรสถิตย สนามรักบี้ฟุตบอล สนามซอฟท 

บอล  สนามฮอกกี้  สนามบาสเกตบอลกลางแจง  สนามวอลเลยบอลกลางแจง ยิมเนเซียม  สนามตะกรอ 

สนามเปตอง  สนามวอลเลยบอลชายหาด  อาคารอเนกประสงคพื้นที่อเนกประสงค (เชน หองประชุมสํานัก พื้นที่

เชื่อมตอระหวางสนามกีฬาหรืออาคาร)  สนามเทนนิส  สนามแบดมินตัน  สระจุฬาภรณวลัยลักษณ  เปนสนาม

กีฬาที่มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใหทุกหนวยงานในสถาบันสามารถจัดการเรียนการสอน  นิสิตสามารถใชสําหรับ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ได ไมวาจะเปนกิจกรรมชมรม  กิจกรรมของสโมสรและกิจกรรมองคการนิสิต  และเปน

สถานที่ฝกซอมสําหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย 

3.4.2 คลินิกกายภาพ  เปนคลินิกสําหรับกายภาพบําบัดใหกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย 

อันเกิดจากการบาดเจ็บภายหลังกายฝกซอมหรือจากการแขงขันกีฬา  รวมทั้งบุคลากรที่มีอาการบาดเจ็บจาก

ความผิดปกติของรางกายและแพทยมีหนังสือรับรองใหทํากายภาพบําบัดได  นอกจากนี้หนวยงานอื่นในสถาบัน

สามารถใชคลินิกกายภาพ เปนหองทดลองหรือพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการสอนได 

3.4.3 ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. เปนสถานที่สําหรับออกกําลังกายสําหรับนิสิต  

บุคลากรและประชาชนทั่วไป เปดบริการ วันจันทร – ศุกร เวลา 07.00 -20.00 น. วันเสาร – อาทิตย  เวลา 08.00 -

18.00 น.  ซึ่งวันจันทร - ศุกร  เวลา 08.00 -16.00 น. นิสิตสามารถใชบริการไดโดยไมตองชําระคาธรรมเนียม  

สวนบุคลากรและประชาชนทั่วไปนั้นจะตองสมัครสมาชิกกอนจึงจะใชบริการได  นอกจากนี้หนวยงานอื่นใน

สถาบันสามารถใชศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. เปนหองทดลองหรือพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการสอนได 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน โดยดําเนินการดังนี้ 

4.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑประกาศ กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่ 

เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตางๆ ใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 

http://www.vehicle.ku.ac.th/ (7.11-4-1 และ 7.11-4-2) คือ 

4.1.2 อาคารเรียนรวม 1, 2, 3, 4  อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคาร 

หอประชุม อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารพุทธเกษตร ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น นอกสถาบันทั้งภาครัฐ 

และบริษัทเอกชน ในการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ทําใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากการใชทรัพยากรหนวยงาน

ภายนอกใชอาคารดังกลาวรวมกัน เปนเงิน 2,875,459 บาท   และหนวยงานภายนอกที่ใชอาคาร ประกอบดวย 

- สมาคมไมประดับแหงประเทศไทย 

 -  โรงพยาบาลวิภาวดี 

 - ชมรมธรรมะในสวน 

 - กลุมพุทธเกษตร 

 - บริษัท  ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด  (มหาชน) 

 - สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร 
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 - สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย 

 - บริษัท สามารถเทเลคอม จํากัด 

 - กรมปศุสัตว (เกษียณอายุราชการ) 

 - สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 - ธนาคารกสิกรไทย  

 - สถาบันวิทยาศาสตรทางจิตฯ 

 - จัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับเอเชีย คร้ังที่ 10 

 - สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย 

 - สมาคมผูเล้ียงสุกรแหงชาติ 

 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 - มูลนิธิสํานึกรักบานเกิด 

 - สมาคมผูผลิตผูคาและสงออกไกไข 

 - บริษทั ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร 

 - บริษัท แมกซ เซฟวิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

 - สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจการฐานชีวภาพ 

 - สํานักงานโครงการ IRPUS 

 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติฯ 

 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4.1.3 รวมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสงเสริมการ
คัดแยกขยะกับสภาอุตสาหกรรม ในโครงการจัดทําระบบการจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ตาม

ประกาศรางแผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาโลกรอนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2555 ในวันที่ 5 

มิถุนายน 2550 ณ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

4.1.4 รวมมือกับบริษัท วงษพาณิชย จํากัด ในโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลโดย

ผูบริหารของบริษัทฯ (ดร.สมไทย  วงษเจริญ) ไดมีการจัดประชุมรวมกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย และจัด

โครงการฝกอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลใหกับบุคลากรของหนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน กองตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ กระบวนการจัดการขยะรีไซเคิล และประโยชนที่ไดรับ

ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล และบริษัทฯ ไดจัดตลาดนัดเพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลจากนิสิต บุคลากรและหนวยงาน 

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกอใหเกิดผลดีกับมหาวิทยาลัย ในการลดปริมาณขยะที่จะจัดเก็บเพื่อนําไปทิ้ง ณ ที่

ทิ้งขยะของกรุงเทพมหานครที่ทาแรง และกอใหเกิดผลดีกับนิสิต บุคลากร และหนวยงานตางๆ มีรายไดจากการ

นําขยะรีไซเคิลมาขาย  

4.1.5 รวมมือกับสํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อ

ส่ิงแวดลอม ในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ในโครงการติดตั้งจุด DROP – OFF เพื่อณรงคและสรางจิตสํานึก

ใหแกนิสิต บุคลากร  ในการทิ้งขยะใหถูกประเภท ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งกอใหเกิดผลดีกับ
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มหาวิทยาลัย ในการลดปริมาณขยะ และลดจํานวนเจาหนาที่ที่จะตองคัดแยกขยะที่จะจัดเก็บเพื่อนําไปทิ้ง ณ ที่

ทิ้งขยะของกรุงเทพมหานครที่ทาแรง  

4.1.6 รวมมือกับบริษทั ธนาคารตางๆ ในโครงการจดัตั้งสถานีไบโอดีเซล โดยไดรับบริจาค 

เงินในการดําเนินการโครงการฯ เปนเงิน 475,000 บาท เพื่อผลิตน้ํามันไบโอดีเซลใชกับรถโดยสารสวัสดิการ 

รถบรรทุกเกษตรกร ประกอบดวย  

- บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแดนท จํากัด 

- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท เจลชวัล จํากัด 

- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

- ธนาคารทหารไทย จํากัด 

4.1.7 ยานพาหนะสวนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหบริการกับสถาบันการ 
ศึกษาตางๆ นอกเหนือจากหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

4.1.8 รวมกับบริษัท ไอเอ็มซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด ในการพัฒนาการใหบริการ 

 โดยจัดรถนั่งไฟฟา แบบไมนอยกวา 6 ที่นั่ง จํานวน 10 คัน ใชงบประมาณ เปนเงิน 8,660,000 บาท และรถนั่ง

ปรับอากาศ NGV ขนาด 18 – 24 ที่นั่ง จํานวน 5 คัน ใชงบประมาณ เปนเงิน 7,996,000 บาท เพื่อใหบริการนิสิต 

บุคลากร และประชาชนทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไมเก็บคาโดยสาร (7.11-4-4) 

4.1.9 การใชถนนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณและรวมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน เพื่อใหยานพาหนะของประชาชนที่ใชเสนทางรอบมหาวิทยาลัย

ผานเขาออกภายในมหาวิทยาลัยเปนการลดปญหาจราจรในชวงเวลาเรงดวน 

 4.2   มหาวิทยาลัยไดวางแผนใหการใชระบบสารสนเทศรวมกันโดยใหทุกหนวยงานใชสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยได http://www.ku.ac.th/ (7.11-4-3) 

4.3   มหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนการใชระบบหองสมุดรวมกับหนวยภายนอกมหาวิทยาลัย 

โดยดําเนินการ   http://www.lib.ku.ac.th/  (7.11-4-4) ดังนี้ 

 4.3.1  ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

    -  โครงการบอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

บอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน  8  ฐาน เพื่อใหบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหง 

      -  โครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิ เ ล็กทรอนิกส

(DigitalCollection)   ในโครงการ  ThaiLIS สํานักหอสมุดไดรวมเปนคณะทํางานโครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการ

จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) ตั้งแตปงบประมาณ 2547  เปนกิจกรรมหนึ่ง

ภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ที่มุงพัฒนาฐานขอมูล จัดเก็บ และแสดง

เอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ โดยเฉพาะขอมูลวิทยานิพนธ งานวิจัยของหองสมุดในประเทศไทย ตลอดจน

ใหบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหองสมุด ซึ่งในปงบประมาณ  2551 สํานักหอสมุดไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 1,750,000 บาท  เพื่อจัดทําวิทยานิพนธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7,000 รายการ และบทความทาง
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วิชาการหรือบทความงานวิจัย จํานวน 600 รายการตามแผนการ  ทั้งนี้ตามแผนการดําเนินงานป 2551 ของ

คณะทํางานโครงการสรางฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection)  เมื่อ

ส้ินปงบประมาณ  2551 จะมีฐานขอมูลวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสใน

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหบริการแกหองสมุดมหาวิทยาลัย / 

สถาบัน ที่รวมโครงการ   จํานวนทั้งสิ้น  15,060 รายการ 

 -  โครงการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ในโครงการ ThaiLIS 

สํานักหอสมุดไดรวมเปนคณะทํางานโครงการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)  เปนกิจกรรม

หนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  ดําเนินการจัดเตรียมขอมูลบรรณานุกรม

ทรัพยากรหองสมุด ไดแก หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามรูปแบบมาตรฐาน ISO2709 ถายโอนขอมูลเพื่อการทํา Initial  Load  คร้ังที่  2   

และดําเนินการตรวจสอบการซ้ําของขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรหองสมุดที่ถายโอนแลว  เพื่อรวมกับขอมูล

หองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ  เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมกลางของหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

ที่จะสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันโดยผานระบบการยืมระหวางหองสมุด ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2551 

สํานักหอสมุด ทดลองเตรียมขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรหองสมุดเขาสูฐานขอมูลสหบรรณานุกรม จํานวน 40 

ระเบียน  และปจจุบันมีขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรหองสมุดของสํานักหอสมุด ใหบริการในฐานขอมูล

สหบรรณานุกรม จํานวนทั้งสิ้น 224,949 ระเบียน (ขอมูลจาก ThaiLIS Union Catalog : Database Statistics  

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552)   

               4.3.2  การเผยแพรและการใหบริการสารสนเทศ (ฝายสารสนเทศ) 

-  การรวมมือกับ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) การใหบริการสืบคน 

สารสนเทศดานการเกษตรแกนักวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสมาชิก สวก. ผานระบบ Ag-e 

Request    ในปการศกึษา 2551 จํานวน  115   request 

 -  การพัฒนาและใหบริการสารสนเทศดานการเกษตรของศูนยสนเทศทางการเกษตร

แหงชาติ (Thai National AGRIS Centre) โดยรวมมือกับ AGRIS/FAO องคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเกษตรนานาชาติ และมีการแลกเปลี่ยนระบบสารสนเทศเกษตร

ในเครือขายความรวมมือกับ FAO ในปการศึกษา 2551  จํานวน  1,444  ระเบียน 

-  การพัฒนาเว็บไซตของศูนยความรูดานการเกษตร ทําการเชื่อมโยงแหลงความรูดาน

การเกษตรตาง ๆ  (http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/) พัฒนาฐานขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม   

(http://agkc.lib.ku.ac.th/plantlib/plantdb.html) และพัฒนาฐานขอมูลหองสมุดศูนยความรูดานการเกษตร 

(http://158.108.80.10:8000/cgi-bin/koha/opac-main.pl) 

4.4   มหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนการใชสนามกีฬารวมกับหนวยภายนอกมหาวิทยาลัย โดย

ดําเนินการ (7.11-4-5) ดังนี้ 

 4.4.1 ใหบริการอาคารสถานที่และสนามกีฬาสําหรับการแขงขันกีฬาประจําปของบริษัทและ

สมาคมตาง ๆ  เชน  

- สมาคมไทย-ญี่ปุนแหงประเทศไทย  
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- สโมสรสมาชิกประกันภัย   

- บริษัท เบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 

- บริษัท หลักทรัพยภัทร จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด 

- บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส จํากัด 

- บริษัท ไทยอีเล็คทริคแฟน จํากัด 

- บริษัท ไทยซีคอมพิทักษกิจ จํากัด 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 

- บริษัทในเครือ บริษัท ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จํากัด 

- บริษัท มาสเตอร กรุป 

- บริษัท ฮัทซีสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด 

- ธนาคารกสิกรไทย 

- สมาคมรักบี้ไทย-ญี่ปุน 

- สโมสร VIP ราชประชา 

 4.4.2 ใหบริการสนามกีฬาสําหรับฝกซอมและคัดตัวนักกีฬาของบริษัทและสมาคมตาง ๆ เชน 

- บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 

- กลุมบริษัทในเครือ เอสทีมโฮลดิ้ง 

- สมาคมรักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

- สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ 

- สมาคมสโมสรศุลกากร 

- สมาคมศิษยเกาคณะวนศาสตร รุนที่ 64 

4.4.3  ใหบริการอาคารสถานที่และสนามกีฬาสําหรับผลิตรายการหรือถายทํามิวสิควิดีโอ 

เชนบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (ผลิตรายการจมูกมด) 

4.4.4 รวมกับบริษัท ฟลมมิวสิค คอมพานี จํากัด จัดกิจกรรมการฝกอบรมและทดสอบ

สมรรถภาพทางการเลนกีฬาฟุตบอล (Nike level Up: Prepare to win) โดยมีนักกีฬาและผูเลนกีฬาฟุตบอลจาก

สถาบันการศึกษาตางๆ กวา 30 สถาบัน จํานวน 800 คน ในวันเสารที่ 12 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.00-17.30 น.  

โดยมหาวิทยาลัยใหบริการสถานที่ 

4.4.5 รวมกับสมาคมรักบี้แหงประเทศไทยจัดการแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 15 คน โดย

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบเรื่องการจัดเตรียมสนามการแขงขัน 
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4.4.6 รวมกับบริษัท ซูเปอรจิ๋ว อีเวนต จํากัด จัดกิจกรรม “สพฐ-ฮอนดา วิ่ง 31 ขาสามัคคี ป 

4 Coach Training” ซึ่งเปนการจัดอบรมพัฒนาความรูความเขาใจ แนะนําเทคนิคในการเลนกีฬาวิ่ง 31 ขา ใหแก

คุณครูผูฝกสอนจากโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ กวา 500 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยใหบริการสถานที่ 

4.4.7 รวมกับสมาคมรักบี้เยาวชนไทย เพื่อการพัฒนารักบี้เยาวชนในประเทศไทยจัดการ

แขงขันรักบี้เยาวชนชาย 12 คน ขึ้น มีทีมนักกีฬารักบี้จํานวน 5 ทีมเขารวมการแขงขัน โดยมหาวิทยาลัยใหบริการ

สถานที่ในการจัดการแขงขัน 

4.4.8 รวมกับสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย จัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย

ที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย โดยมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดงานฯ 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและ 

ภายนอก โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ 

  การใชทรัพยากรรวมกันของการใชอาคารเรียนรวม 1, 2, 3, 4 อาคารสารนิเทศ 50 ป  อาคาร 

จักรพันธ เพ็ญศิ ริ   อาคารวิจัยและพัฒนา  อาคารหอประชุม  อาคารพุทธเกษตร  อาคารจอดรถ  มก .

http://www.vehicle.ku.ac.th/ (7.11-5-1 และ 7.11-5-2) ดังนี้ 

 กรณีเปนหนวยงานภายในมีผลการประหยัดงบประมาณ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร อาทิ 

การจางบริการรักษาความสะอาด การจางบริการรักษาความปลอดภัย การจัดวัสดุอุปกรณ  และครุภัณฑ

ประกอบอาคาร การซอมแซม การบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑประจําอาคาร คาจางบุคลากรและคาเสื่อม

ราคาครุภัณฑตางๆ ซึ่งในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยไดใชงบประมาณสําหรับบริหารจัดการอาคารดังกลาว 

เปนเงิน 10,828,347+33,610,099  = 44,438,446 บาท (รายงานประจําปงบประมาณ 2551 หนา 108-

110,114-116) และหนวยงานคณะ สํานัก สถาบันของมหาวิทยาลัยยังใชอาคารดังกลาวรวมกันโดยชําระ

คาธรรมเนียม เปนเงิน 3,383,718 บาท ซึ่งสวนกลางยังมีรายไดสําหรับพัฒนาปรับปรุงอุปกรณตางๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีหนวยงานขอยกเวนคาธรรมเนียม เปนเงิน 14,704,777 บาท  สําหรับการจัดการเรียน

การสอน  การประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการตางๆ ซึ่งหนวยงานตางๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน  การ

ประชุมสัมมนา และการจัดนิทรรศการตางๆ ไมมีความจําเปนจะตองใชงบประมาณในการจัดสรางอาคารเรียน 

และหองประชุม นอกจากนั้นยังไมมีความจําเปนจะตองจัดซื้อวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑประกอบอาคารจัดการ

เรียนการสอน การจางบุคลากรประจําอาคาร การจางบริการรักษาความปลอดภัย/การจางบริการรักษาความ

สะอาดประจําอาคาร  จึงทําใหประหยัดงบประมาณในการใชอาคารและวัสดุอุปกรณของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง

สามารถใชงานรวมกันไดคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย  

 สําหรับกรณีเปนหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยใหหนวยงานตางๆ ใชอาคารดังกลาวสําหรับการ

สอบคัดเลือก การจัดประชุม สัมมนา โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ เปนเงิน 2,875,459 บาท   

เพื่อใชสําหรับซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร ทําใหประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

การใชยานพาหนะ มหาวิทยาลัยไดจัดยานพาหนะใหบริการกับหนวยงานภายใน คณะ  สํานัก 

สถาบัน ชมรมนิสิต ฯลฯ ทําใหทุกหนวยงานไมมีความจําเปนจะตองใชงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะ จาง

พนักงานขับรถ ซอมแซม/การบํารุงรักษายานพาหนะ ซึ่งในปงบประมาณ 2551 ไดใชงบประมาณในจัดซื้อรถราง 

การซอมแซม/บํารุงรักษายานพาหนะ เปนเงิน 984,400+599,715+1,545,100 = 3,129,215 บาท (หนา113-
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114) จึงทําใหยานพาหนะที่จัดซื้อมาสามารถใชงานไดคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย  และทําให

ประหยัดงบประมาณ ในการบริหารจัดการยานพาหนะ  ดังกลาว นอกจากนั้นหนวยงานยังขอใชบริการ

ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยขอเก็บคาบํารุงรักษารถยนต  ซึ่งในปการศึกษา 2551 สามารถ

จัดเก็บคาบํารุงรักษารถยนต ไดเปนเงิน 966,847.50 บาท จึงทําใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณมาเพื่อใช

สํ าหรั บซ อมบํ า รุ ง รั กษารถยนต  ซึ่ ง เป นการประหยั ด งบประมาณของส วนกลางมหาวิ ทยาลั ย 

http://www.vehicle.ku.ac.th/  (7.11-5-1 และ 7.11-5-2) 

การรวมกับบริษัท ไอเอ็นซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด ในการใหบริการรถนั่งไฟฟา และรถ 

โดยสารปรับอากาศ NGV ขนาด 18 – 24 ที่นั่ง  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อใหบริการนิสิต บุคลากร 

และประชาชนทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไมเก็บคาโดยสาร ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการใหกับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปใหเกิดความพึงพอใจ

ไดมากยิ่งขึ้น มีผลใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะเพิ่ม นอกจากนั้นยังมีผลให

มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณเกี่ยวกับ การจางพนักงานขับรถ  การซอมแซม/การบํารุงรักษารถ  การจัดซื้อ

เชื้อเพลิงเติมรถ ในปการศึกษา 2551 เปนเงิน 7,776,000+8,660,000 = 16,662,000 บาท (หนา 112-113) 

http://www.vehicle.ku.ac.th/ (7.11-5-1)  

การใชถนนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และ 

รวมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน เพื่อใหยานพาหนะของประชาชนที่ใชเสนทางรอบมหาวิทยาลัยผานเขาออก

ภายในมหาวิทยาลัยเปนการลดปญหาจราจรในชวงเวลาเรงดวน ประหยัดงบประมาณกรณีที่ถนนของกระทรวง

เกษตรและสหกรณจะใชงบประมาณของกระทรวงฯ ในการซอมแซม จึงทําใหประหยัดงบประมาณ นอกจากนั้น

กรณีบุคคลภายนอกที่มาใชถนนมหาวิทยาลัยเปนเสนทางลัด มหาวิทยาลัยควบคุมโดยการจัดทําบัตรอนุญาต

ผานเขา-ออก มก. และเก็บคาธรรมเนียมฯ ซึ่งมีรายไดเปนเงิน 509,550 บาท (หนา 98) เพื่อนํางบประมาณมา

เปนคาใชจายในการซอมแซมและบํา รุงรักษาถนนจึงทําใหประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

http://www.vehicle.ku.ac.th/ (7.11-5-1) 

การใชระบบสารสนเทศรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  ดังนี้ 

    กรณีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับใหนิสิต บุคลากร 

และทุกหนวยงานใชบริการ ซึ่งไมมีความจําเปนตองใหทุกหนวยของมหาวิทยาลัยไปทําระบบสารสนเทศเอง แต

จัดทําแลวใหใชบริการไดทั้งนิสิต บุคลากร และทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

คือ 

1.   หองสตูดิโอวิดีโอคอนเฟอเรนซ     

 สนับสนุนระบบการเรียนการสอนทางไกลระหวางวิทยาเขตและการประชุมทางไกล  ปจจุบัน

จะจัดตารางเรียนสําหรับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  เนื่องจากเปนวิทยาเขตที่อยูหางไกลจาก

สวนกลางมาก การใชระบบการเรียนการสอนทางไกลชวยใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณในเรื่องการ

เดินทางโดยเครื่องบิน  คาที่พักและเวลาของอาจารย  รวมท้ังชวยใหการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกับวิทยาเขต

บางเขน  เพราะอาจารยผูสอนเปนอาจารยประจําวิทยาเขตบางเขน  ในรอบปที่ผานมาเปดใหบริการรายวิชาทั้งหมด 
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7 รายวิชา เดือนละ 84 ชั่วโมง รายละเอียดเปนดังนี้  https://operation.cpc.ku.ac.th/file/telecon/aim-01.html      

(7.11-5-3) 

 2.   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (Kasetsart 

IT Square) สําหรับใหบริการสวนรวมใหกับนิสิตทุกคณะใชรวมกัน คือมหาวิทยาลัยเชาเครื่องคอมพิวเตอรรวม

ทั้งสิ้น 220 เครื่อง เปนเงิน 4,576,176 บาท ดวยงบรายไดของสํานักบริการคอมพิวเตอร ซึ่งแบงออกเปนพื้นที่

บริการทั่วไป 169 เครื่อง หองฝกอบรม 41 เครื่อง หองสนทนากลุมยอย 5 เครื่อง หองเจาหนาที่ 2 เครื่องและ

คอมพิวเตอร บริการระบบจองใช 3 เครื่อง  โดยเปดใหบริการตั้งแตวันจันทร ถึงวันศุกร  เวลา 8.30 – 24.00 น. 

และวันเสาร เวลา 8.30 – 16.30 น. การดําเนินงานแบบรวมศูนยชวยใหการบริหารจัดการทําไดมีประสิทธิภาพ

สามารถจัดหาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากได และเปดใหบริการมีชั่วโมงใชงานไดอยางคุมคา 

ประมาณวันละ 16 ชั่วโมง  (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)  มากกวาที่จะกระจายไปยังหนวยงานตางๆ ที่ตองเปด

ปดตามเวลาราชการ  สถานที่สามารถรองรับผูมาใชงานไดจํานวนมาก คอมพิวเตอรทันสมัยและมีความพรอมใน

การใหบริการเพราะดูแลดวยบุคลากรของสํานักฯและระบบควบคุมที่พัฒนา ทําใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย

ประหยัดงบประมาณสําหรับการจัดซื้อหรือเชาเครื่องคอมพิวเตอรมาใหบริการสําหรับนิสิต นอกจากนั้นการใช

บริการ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ทําใหเกิดความปลอดภัยกับนิสิต เพราะวามีอาจารยคอยควบคุมดูแล  

https://kits.ku.ac.th (7.11-5-4) 

 กรณีหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยยังใหทุกหนวยงานสามารถสืบคนขอมูลและเอกสาร 

ตาง ๆ  ซึ่งถือวาเปนการใหบริการทางวิชาการอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงาน

ภายนอกสามารถใชระบบสารสนเทศไดอีกดวย http://www.ku.ac.th/ (7.11-5-5) 

การพัฒนาเครือขาย ฐานขอมูลตาง ๆ ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนิสิต 

บุคลากร ประชาชน หนวยงานภายนอก สามารถใชประโยชนรวมกัน ทําใหประหยัดงบประมาณในการใช

ทรัพยากรรวมกันได ในความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.lib.ku.ac.th/   

(7.11-5-6) คือ  

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน  8  ฐาน 

ใหแกมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหง เพื่อใหบริการหองสมุดในเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  เปนการ

ประหยัดงบประมาณรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพบริการสารสนเทศใหสนอง

ความตองการของผูใชสูงสุด 

• โครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  ซึ่งประกอบดวย   โครงการ 

สรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)  และ โครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม

ในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection)  ทั้ง 2 โครงการ เปนความรวมมือระหวาง สกอ.กับหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฐานขอมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ 

โดยเฉพาะขอมูลวิทยานิพนธ งานวิจัยของหองสมุดในประเทศ ตลอดจนใหบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวาง

หองสมุด เพื่อประโยชนในการใชทรัพยากรและพัฒนาฐานขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ  ซึ่งเปนการประหยัด  และกอให เกิดความเปนเอกภาพของหองสมุด
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สถาบันอุดมศึกษาและเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาองคกรความรูเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูในภูมิภาค

เอเซียอาคเนย   

• โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย  (ThaiLis)  ขอใชหองฝกอบรม 

ชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ เพื่อฝกอบรมฐานอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน วันที่ 17 - 24 กุมภาพันธ 2552 

โดยบริษัท Book Promotion สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน เปนการประหยัดงบประมาณรวมกันของหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและ 

ภายนอก โดยสรุปรายละเอียดการทรัพยากรรวมกันในสวนของอาคาร สถานที่และสนามกีฬาในความรับผิดชอบ

ของสํานักการกีฬาเพื่อรองรับการเรียนการสอน  กิจกรรมนิสิตและกิจกรรมของคณะตางๆ นั้น สามารถลด

งบประมาณของมหาวิทยาลัยตลอดปการศึกษา 2551 ทั้งส้ิน 21,529,381.17 บาท (การเรียนการสอน 

17,904,000 – คาบํารุงกีฬา 8,260,418.83  = 9,643,581.17 บาท กิจกรรมนิสิต 10,885,800 บาท กิจกรรมของ

บุคลากร  1,000,000 บาท) (7.11-5-7) 
  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.11 

สกอ.ที ่8.2 
ระดับ 5 3 ระดับ 5  

ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.11-1-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่  47578/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

วางแผนพัฒนาทางกายภาพ  

7.11-1-2 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1502/2550 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th/e-

university/gen01-790-2550.pdf 

7.11-1-3 คณะทํางานแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.ku.ac.th/e-

university/plan-it.pdf 

7.11-1-4 ผูแทนคณะกรรมการ IT http://www.ku.ac.th/e-university/namelist.html 

7.11-1-5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

สํานักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th/   

7.11-1-6 คณะผูบริหารสํานักการกีฬา  http://www.sp.ku.ac.th/ 

 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก.  http://www.sp.ku.ac.th/ 

7.11-1-7 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 871/2552 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.11-1-8 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มก. เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

ยานพาหนะ 

7.11-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ 

7.11-2-2  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรพัยากรของ มก. 

http://www.ku.ac.th/e-university/ict2550-2554.pdf 

7.11-2-3 รายงานการประชุมผูบริหารสาํนักการกีฬา 

7.11-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก. 

7.11-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ 

7.11-2-6 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ 

7.11-3-1 หลักเกณฑ ประกาศ กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัตติาง ๆ ที่เกี่ยวของ

http://www.vehicle.ku.ac.th/ 

7.11-3-2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับของ มก. http://www.ku.ac.th/e-

university/ict2550-2554.pdf 

7.11-3-3 สนับสนุนดานการเรียนการสอน https://operation.cpc.ku.ac.th/file/telecon/aim-

01.html  

7.11-3-4 สนับสนุนดานการเรียนการสอน https://kits.ku.ac.th 

7.11-3-5 การใชฐานขอมลูสํานักหอสมุด มก. http://www.lib.ku.ac.th/   

7.11-3-6 หลักเกณฑ ประกาศ กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัตติางๆ ที่เกี่ยวของ

http://www.sp.ku.ac.th/ 

7.11-4-1 หลักเกณฑ ประกาศ กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัตติางๆ ที่เกี่ยวของ

http://www.vehicle.ku.ac.th/ 

7.11-4-2 รายงานประจําปงบประมาณ 2551  http://www.vehicle.ku.ac.th/  

7.11-4-3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันกับภายนอกสถาบัน http://www.ku.ac.th/ 

7.11-4-4 การใชฐานขอมลูสํานักหอสมุด มก. http://www.lib.ku.ac.th/   

7.11-4-5 สรุปผลการใชสนามกีฬาและอาคารรวมกัน  

7.11-5-1 รายงานประจําปงบประมาณ 2551  http://www.vehicle.ku.ac.th/  

7.11-5-2 สรุปผลการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน/ภายนอกสถาบนั 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.11-5-3 สนับสนุนการเรียนการสอน https://operation.cpc.ku.ac.th/file/telecon/aim-

01.html  

7.11-5-4 สนับสนุนการเรียนการสอน  https://kits.ku.ac.th 

7.11-5-5 สรุปการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับของ มก. http://www.ku.ac.th/ 

7.11-5-6 สรุปการใชฐานขอมูลสํานักหอสมุด มก. http://www.lib.ku.ac.th/   

7.11-5-7 สรุปการใชสนามกีฬาและอาคารรวมกัน 
 

แหลงขอมูล  : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

ผูรับผิดชอบ  :   สุชีพ  จันทอง 0-2942-8981-4 ตอ 741 

 
ดัชนทีี่ 7.12 : งบประมาณสาํหรับการพฒันาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตออาจารยประจํา  
เปาหมาย : 25,000.00 บาทตอคน ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  5.10 
 

ผลการดําเนินงาน  
 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

ทั้งในรูปแบบของการจัดสรรทุนศึกษาตอ การนําเสนอผลงาน บทความทางวิชาการ การจัดสงบุคลากรไปประชุม 

อบรม สัมมนา ดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความกาวหนาใหแกบุคลากร

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)  2,316 คน และมีงบประมาณสําหรับพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 70,424,402.26 บาท   คิดเปน 30,407.77 บาทตอคน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-9,999 บาทตอคน 10,000 - 14,999 บาทตอคน 15,000 บาทตอคน หรือมากกวา 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 7.12 
30,407.77 

บาทตอคน 
3 

25,000.00 

บาทตอคน 
 

29,546.84 

บาทตอคน 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.12-1 แบบเก็บขอมูลดิบของคณะวิชา ภายในมหาวทิยาลัยที่แสดงงบประมาณสําหรับ

พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

7.12-2 ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html  

ของกองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนอาจารยประจํา และนกัวิจัยของ มก. ทั้งหมด 

(รวมลาศึกษาตอ)  

แหลงขอมูล : คณะวิชา  

 
ดัชนทีี่ 7.13 : รอยละของบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพฒันาความรูและ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ  

เปาหมาย : รอยละ 75 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  5.11 
  

ผลการดําเนินงาน   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพใหกับ

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ง

นอกเหนือจากกองการเจาหนาที่ที่มีหนาที่โดยตรงในการจัดหลักสูตรพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้ง

คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนแลว ยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่จัดประชุม สัมมนา อบรมหลักสูตรที่สอดคลอง

กับทักษะวิชาชีพ เชน กองบริการการศึกษา สํานักประกันคุณภาพ สํานักงานตรวจสอบภายใน ฯลฯ โดยในป

การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพแกบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) ไมนับรวมหมวดแรงงาน ในปการศึกษา 

2551 มีจํานวน 3,549 คน ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 
3,549 คน  คิดเปนรอยละ 100 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 54 รอยละ 55 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัว
บงชี้ 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมี
พัฒนาการ 

3,549 มก.ที่ 7.13 
3,549 

รอยละ  

100 
3 รอยละ 75  

รอยละ 69.54 

คะแนน 3  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัว
บงชี้ 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมี
พัฒนาการ 

4,287 
มก.ที่ 7.13 

5,275 

รอยละ  

81.27 
3 รอยละ 75  

รอยละ 

69.54 

คะแนน 3 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.13-1 แบบเก็บขอมูลดิบของหนวยงานสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัยที่แสดงจํานวน

บุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

7.13-2 ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html  

ของกองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของ มก. ทั้งหมด (รวมลา

ศึกษาตอ)  
 

แหลงขอมูล : หนวยงานสนับสนุน 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการดําเนินงานตามดัชนี ที่กําหนดไวในองคประกอบที่ 8 การเงินและ

งบประมาณ จํานวน 5 ดัชนี ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการเงินและงบประมาณที่เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง

ของมหาวิทยาลัยฯ โดยปกติแหลงเงินทุนของมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจากงบประมาณแผนดิน  และเงินรายได เชน 

คาเลาเรียนนิสิต รายไดจากงานวิจัย บริการวิชาการ และคาเชาทรัพยสิน ฯลฯ มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไก

ในการบริหารการเงิน และรายงานขอมูลใหผูบริหารทราบ เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ ซึ่งไดแก 

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิต สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิต คาใชจายที่มหาวิทยาลัยฯ ใชสําหรับการผลิต

บัณฑิตตอหัว งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัด

ไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจอยางครบถวน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการ

ดานการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุด  

 ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองใน ภาพรวมของ
องคประกอบที่ 8 เทากับ 2.40 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ จํานวน  4  ดัชนี 

และผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ เทากับ 2.20 คะแนน สามารถบรรลุเปาหมาย จํานวน 4  ดัชนี 

และมีพัฒนาการจํานวน 3 ดัชนี สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.9 
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ตารางที่  2.9  ผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  

ผลประเมินตามเกณฑ 
(คะแนนเต็ม 3) 

ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 
 

องคประกอบ/ดัชนี
มหาวิทยาลัย 

หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

8.1  มีระบบ และกลไก

ในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ระดับ 7 7 7 7 3 3 3     

8.2  รอยละของเงิน

รายไดจริงจาก

ภายนอกทั้งหมดตอ

รายรับจริงทั้งหมด 

รอยละ 41 37.79 41.87 41.87 2 3 3     

8.3  สินทรัพยถาวรตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา 

บาท

ตอคน 
65,000 58,428.77 63,178.64 63,178.64 1 1 1     

8.4  คาใชจายทั้งหมด

ตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา 

บาท 

ตอ 

FTES 

75,000 74,285.50 77,337.42 77,337.42 3 2 2     

8.5  รอยละของเงิน

เหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการ 

รอยละ 18 14.78 24.92 24.92 3 3 

 
2     

คะแนนผลการประเมิน 2.40 2.20  
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ดัชนทีี่ 8.1 : มีระบบ และกลไกในการจดัสรร การวิเคราะหคาใชจาย  
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

เปาหมาย : ระดับ 7 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. :  8.1 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
  

  เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           
 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย  
 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  
 3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห

สถานะทางการเงิน  
 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง  
 6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด  
 7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  7  ระดับ ดังนี ้
1.มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งไดกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550-2554 ในการบริหารทั่วไป 

ดานการบริหารงบประมาณการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ดําเนินการโดยระดมสมองจากทุกหนวยงานที่

เกี่ยวของ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการดานการเงินครบวงจร ตั้งแตการแสวงหางบประมาณ

และแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารหนวยงาน การบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มี

วินัยการเงินการคลัง กําหนดกลไกในการตรวจสอบติดตามการบริหารทางดานการเงินและการจัดสรางฐานขอมูล

ดานการเงินใหมีความสมบูรณเปนมาตรฐาน นําไปสูการวิเคราะหตนทุนตอหนวยที่มีประสิทธิภาพ แผนดังกลาว

ไดนําเสนอทานอธิการบดีใหความเห็นชอบแลว (8.1-1-1, 8.1-1-2) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 

โดยการแสวงหางบประมาณและแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารหนวยงานประสานความรวมมือกับภาคเอกชน

และองคกรภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สวทช  

ธนาคาร  หนวยงานภาคเอกชน เปนตน (8.1-2-1) มหาวิทยาลัยไดมีการนําเงินรายไดไปหาประโยชนโดยนําไป
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ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุนกูของรัฐวิสาหกิจ หุนกู/ตราสารอื่นๆ โดยคํานึงถึงสภาพคลองทางดานการเงินของ

มหาวิทยาลัย และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย (8.1-2-2) สงเสริมใหหนวยงาน

ใชบริการจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปนการกระจายรายไดใหอยูภายในมหาวิทยาลัยฯ และเปน

การสนับสนุนใหหนวยงานผูใหบริการไดพัฒนาผลิตภัณฑที่ใหบริการ (8.1-2-3) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีแผนการจัดสรรงบประมาณ ใหหนวยงานอยางเหมาะสม โดยมี

หลักเกณฑและแนวทางการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจาก

รัฐบาล (8.1-2-4, 8.1-2-5) โดยในการจัดทําแผนงบประมาณไดนําระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยผานระบบเครือขาย 

e-Revenue 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

ในการใชจายเงินของมหาวิทยาลัย ทุกหนวยงานปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได 

พ.ศ.2545 (8.1-2-6) ซึ่งกําหนดหลักเกณฑการรับ – จายเงิน  ประเภทของรายรับ  อํานาจในการอนุมัติเบิกจาย 

ในสวนของรายไดที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ  รายไดจากเงิน

อุดหนุนวิจัย  รายไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ ฯลฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีระเบียบแนวทาง

ปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ชัดเจน (8.1-2-7) มีการกระจายอํานาจในการอนุมัติกอหนี้ผูกพัน / จายเงินใหกับทุก

หนวยงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ มีการกําหนดใหหนวยงานมีเงินสํารองจายในวงเงินไมเกิน 

10% ของเงินรายไดหนวยงาน และเงินทดรองจายไดในวงเงิน 1 ลานบาท เพื่อใหหนวยงานสามารถชําระหนี้ได

รวดเร็วขึ้น ในการตรวจสอบการใชจายเงินของหนวยงาน จะมีการจัดทํางบประมาณทบยอดความถูกตอง ยอด

คงเหลือของบัญชีแยกประเภทที่สําคัญ เชน เงินฝากกองคลัง  เงินสํารองจาย  เงินรายไดโครงการพัฒนาวิชาการ 

ฯลฯ โดยรายงานผลใหมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน / รายไตรมาส (8.1-2-8) 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชดําเนินการ ไดแก ระบบงบประมาณ (BUDGET) 

ซึ่งเปนระบบในการจัดเก็บขอมูล การเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน แยกตามแผนงาน/หนวยงาน โปรแกรมการ

บันทึกบัญชี Accellent Accounting ใชบันทึกบัญชีเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการจัดทํารายงานการเงิน 

ใชดําเนินการระหวางการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ  ฐานขอมูลการเบิกจายเงินอุดหนุนพนักงาน  สถานะทาง

การเงินของมหาวิทยาลัย (เงินฝากธนาคารและหลักทรัพยของมหาวิทยาลัย) การใชงบกลางของมหาวิทยาลัย  

ลูกหนี้เงินยืมเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เปนตน (8.1-3-1 , 8.1-3-2) 
4. มี ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า นท า ง ก า ร เ งิ น อ ย า ง เ ป น ร ะ บบ  อ ย า ง น อ ย ป ล ะ  2  ค รั้ ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานผูบริหารทราบเปนราย

เดือน รายไตรมาส/รายป เชน รายงานฐานะการเงินเงินรายได  รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพย

ของมหาวิทยาลัยฯ และรายงานลูกหนี้เงินยืม เปนตน มีการจัดทํางบการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอสภา

มหาวิทยาลัยและสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบตามระเบียบภายในระยะเวลาที่กําหนด และจัดทํารายงาน

สรุปรายรับจริง-รายจายจริงงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดินเสนอที่ประชุมคณบดีและสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทราบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ (8.1-4-1, 8.1-4-2, 8.1-4-3) 
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5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ

วิเคราะหคาใชจาย เพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณประจําป ใหสอดคลองกับภารกิจและแนวทางการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล รวมทั้งการปรับเปล่ียนแผนการใชจายประจําป และการจัดสรรเงินสนับสนุนเงิน

รายไดจากสวนกลางสนับสนุนหนวยงานใหสามารถใชจายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยฯนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

มหาวิทยาลัย เพื่อใชในการนําเงินรายไดไปลงทุนหาผลประโยชนซึ่งตองคํานึงถึงสภาพคลองทางดานการเงินของ

มหาวิทยาลัย  
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด มหาวิทยาลัยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอก ทําหนาที่

ติดตามตรวจสอบการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ สําหรับโครงการพิเศษมีการรับรองงบการเงิน

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานมหาวิทยาลัยทราบทุกโครงการเปนประจําทุกปตามระเบียบ (8.1-6-1, 

8.1-6-2, 8.1-6-3) 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยกําหนดระยะเวลาการจัดสงรายงานขอมูล

ทางการเงิน พรอมสรุปวิเคราะหและนํารายงานผลจากขอมูลทางการเงินแจงเวียนหนวยงาน เพื่อเรงรัดติดตาม

การใชเงินของหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย (8.1-7-1, 8.1-7-2) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 8.1 

สกอ.ที ่8.1 
ระดับ 7 3 ระดับ 7  

ระดับ 7 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1  นโยบายการบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550-2554  

8.1-1-2  บันทึกการนําเสนอการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

8.1-2-1 บันทึกการไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เชน สกอ.  

8.1-2-2  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการเงิน / รายงานการประชุม 

8.1-2-3  หนังสือแจงหนี้คาใชบริการจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 



 

 205 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-2-4  คูมือการจัดทํางบประมาณเงินรายได มก. 

8.1-2-5  เอกสารงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําป 2551 

8.1-2-6  ระเบียบมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ. 2545 

8.1-2-7  ระเบียบวาดวยการพัฒนาวชิาการ พ.ศ. 2547 

8.1-2-8 รายงานผลการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือ 

8.1-3-1 ระบบบัญช ี3 มิติ (http://acc3d.ku.ac.th)  

8.1-3-2  ระบบงบประมาณ (BUDGET)  

8.1-4-1  รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย รายเดือน/รายไตรมาส /รายป 

8.1-4-2  
รายงานสรุปรายรับจริง – รายจายจริง งบประมาณเงินรายได  และงบประมาณ

แผนดิน  

8.1-4-3  รายงานลูกหนี้ 

8.1-6-1  หนังสือแจงการเขาตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  

8.1-6-2  แผนการตรวจสอบภายในประจําป  

8.1-6-3  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินโครงการพิเศษ  

8.1-7-1  การกําหนดระยะเวลาการจัดสงรายงานขอมูลทางการเงิน 

8.1-7-2  หนังสือเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2551 

แหลงขอมูล  : กองคลัง  

ผูรับผิดชอบ  : วลีรัตน กาญจนปกรณชัย  โทร 0-2942-8147 ภายใน 4301 
 
 

ดัชนทีี่ 8.2 : รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทัง้หมดตอรายรับจริงทั้งหมด (มก.) 

เปาหมาย : รอยละ 41 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
 

ผลการดําเนินงาน  
ศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากภายนอก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน

การเงินของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัว และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ ในป

การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด ดังนี้ 

1. เงินรายไดจริงจากภายนอก   3,117,500,000.-  บาท 

2. รายรับจริงทั้งหมด    7,445,300,000.-  บาท 

3. เงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ  2551 เทากับรอยละ 41.87 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 35 หรือนอยกวา รอยละ 36 – 40 รอยละ 41 หรือมากกวา 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 8.2 
รอยละ 

41.87 
3 

รอยละ 

41.00 
 

รอยละ 

37.79 

คะแนน 2 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร  ชื่อเอกสาร 

8.2-1 
สรุปรายรับจริง – รายจายจริง งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551  

แหลงขอมูล : คณะวิชา กองแผนงาน และกองคลัง 

 

ดัชนทีี่ 8.3 : สินทรัพยถาวรตอจาํนวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา  
เปาหมาย : 65,000 บาทตอคน ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  5.6 
  

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสรรเงินเพื่อใชจายในหมวดครุภัณฑและการ

กอสรางอาคาร สินทรัพยถาวร ไดแก ครุภัณฑ อาคารสถานที่และที่ดิน เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินและ

ศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาว โดยมีมูลคาของสินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิต

เต็มเวลา  ดังนี้ 

1. สินทรัพยถาวร ในปงบประมาณ 2551 เทากับ 3,405,739,243 บาท 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ในปงบประมาณ 2551 เทากับ  
53,906.50 คน 

3. มูลคาของสินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา เทากับ 63,178.64 บาทตอคน 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 64,999 บาทตอคน 65,000 – 99,999 บาทตอคน 100,000 บาทตอคน หรือมากกวา 
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ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 8.3 
63,178.64  

บาทตอคน 
1 

65,000 

บาทตอคน 
 

58,428.77 

บาทตอคน 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร  ชื่อเอกสาร 

8.3-1  สินทรัพยถาวร ในปงบประมาณ 2551 

8.3-2  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณ 2551 

แหลงขอมูล : คณะวิชา กองแผนงาน และกองคลัง 

 
ดัชนทีี่ 8.4 : คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา  

เปาหมาย : 75,000  บาท ตอ FTES  ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   11 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : - ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  5.7 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนตัวชี้วัด ที่ 12 ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

โดยใชหลักการคํานวณตนทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งมีการคิดตนทุนทางตรงและทางออมและตนทุนของ

หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน จากคาใชจายที่บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางของทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย  ซึ่งคํานวณตนทุนดานการเรียนการสอน เฉพาะนิสิตภาคปกติ ไดดังนี้ 
 

คาใชจายจริง  

กลุมสาขาวิชา / 
มหาวิทยาลัย 

FTES ภาค
ปกติ 

(ปรับเปน 
ป.ตรี)  (1) 

เกณฑ 
คาใชจาย 

ตอหัว (บาท/
FTES)  (2) 

คาใชจายรวม ที่
ควรจะเปนตาม
เกณฑ  (บาท) 
(3) = (1) *(2) 

คาใชจาย
ตอหัว     
(บาท/

FTES)  (4) 

คาใชจายรวม 
(บาท) 

(5) = (1) *(4) 

1. กลุมสาขาวิทยาศาสตร 

    สุขภาพ 
373.60 119,905.00 44,796,508.00 169,489.73 63,321,363.13 

2. กลุมสาขาวิทยาศาสตร 11,135.04 66,338.00 738,673,630.00 61,503.79 684,844,701.65 

3. กลุมวิศวกรรมศาสตร 9,441.88 70,312.00 663,878,872.80 82,025.38 774,475,435.42 

4. กลุมสถาปตยกรรม 

   ศาสตร 
349.51 71,394.00 24,952,203.00 133,591.69 46,690,295.66 
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คาใชจายจริง  

กลุมสาขาวิชา / 
มหาวิทยาลัย 

FTES ภาค
ปกติ 

(ปรับเปน 
ป.ตรี)  (1) 

เกณฑ 
คาใชจาย 

ตอหัว (บาท/
FTES)  (2) 

คาใชจายรวม ที่
ควรจะเปนตาม
เกณฑ  (บาท) 
(3) = (1) *(2) 

คาใชจาย
ตอหัว     
(บาท/

FTES)  (4) 

คาใชจายรวม 
(บาท) 

(5) = (1) *(4) 

5. กลุมเกษตรศาสตร 5,928.57 109,910.00 651,612,426.00 152,986.34 906,994,815.32 

6. กลุมบริหารธุรกิจ  

    พาณิชยศาสตร ฯลฯ 
13,820.46 62,532.00 864,198,493.20 49,949.05 690,300,865.91 

7. กลุมศึกษาศาสตร 3,036.03 90,610.00 275,091,960.00 98,691.92 299,628,669.12 

8. กลุมมนุษยศาสตรและ 

    สังคมศาสตร 
9,167.70 45,457.00 416,731,593.20 59,210.51 542,818,271.48 

9. กลุมวิทยาศาสตร 

   สุขภาพสัตว 
674.21 395,208.00 258,545,073.60 244,443.64 159,915,029.29 

รวม 53,906.50  3,938,480,759.80  4,168,989,446.97 
 

จากตารางผลการคํานวณ พบวาเกณฑคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่ควรจะเปน  คาใชจายจริงตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  และผลตางระหวางเกณฑกับคาใชจายจริงสามารถ

คํานวณไดดังนี้ 

1. เกณฑคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่ควรจะเปน 

3,938,480,759.80 = 73,061.33  บาท /FTES 
                                            53,906.50 

 

2. คาใชจายจริงตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา ปงบประมาณ พ.ศ.2551   

4,168,989,446.97 = 77,337.42  บาท /FTES 
      53,906.50 
 

3. ผลตางระหวางคาใชจายจริงตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาปงบประมาณ พ.ศ.2551 กับเกณฑที่ควรจะเปน 
(77,337.42  – 73,061.33 )  x  100 = 5.85 %   

                               73,061.33   
 

จากขอมูลขางตนเกณฑคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่ควรจะเปนคือ 73,061.33  บาท / FTES 

คาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  คือ 77,337.42  บาท / FTES  โดยมีผลตาง

ระหวางเกณฑกับคาใชจายจริงคิดเปนรอยละ 5.85   
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

> 10% หรือ < (-10%) 

ของเกณฑ 

        ระหวาง 5% ถึง 9.99% ของเกณฑ 

หรือ   ระหวาง -5% ถึง -9.99% ของเกณฑ 

ระหวาง (-4.99%) ถึง 4.99% 

 ของเกณฑ 
 

โดยเกณฑมาตรฐานแตละกลุมสาขาวชิา  ทีก่ําหนดโดย สมศ. ดังนี้  

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ    (แพทยศาสตร) = 395,208  บาท/คน 

                              (สาธารณสุขศาสตร) =  119,905  บาท/คน  

2. วิทยาศาสตรกายภาพ  =   66,338  บาท/คน 

3. วิศวกรรมศาสตร  =   70,312  บาท/คน 

4. สถาปตยกรรมศาสตร  =   71,394  บาท/คน 

5. เกษตรศาสตร  = 109,910  บาท/คน 

6. บริหารธุรกิจ  =   62,532  บาท/คน 

7. ศึกษาศาสตร  =   90,610  บาท/คน 

8. สังคมศาสตร  =   45,457  บาท/คน 
 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 8.4 

77,337.42 

บาทตอ 

FTES  

รอยละ 5.85 

2 

75,000.00

บาทตอ 

FTES  
 

74,285.50  

รอยละ 

2.29 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.4 / 1 การจัดทําบัญชตีนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 

แหลงขอมูล  :   กองแผนงาน 

ผูรับผิดชอบ  :   พัชนี  ลีลาดีและภัทรา วณชิชานนท   โทร. 02-9428500 ภายใน 4708  
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ดัชนทีี่ 8.5 : รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  

เปาหมาย : รอยละ 18 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของสกอ. : - ตัวบงชี้ของสมศ.  :  5.8 
 

ผลการดําเนินงาน  
สําหรับเงินเหลือจายสุทธิ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบงบอกถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของ

มหาวิทยาลัยในระยะยาว พบวา ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการดังนี้ 

1. เงินรายรับทั้งหมด ในปงบประมาณ 2551 เทากับ 7,445,300,000  บาท 

2. งบดําเนินการทั้งหมด ในปงบประมาณ 2551 เทากับ 5,960,000,000 บาท 

3. เงินเหลือจายสุทธิ ในปงบประมาณ 2551 เทากับ 1,485,300,000 บาท 

4. เงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 24.92  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 4  

ของงบดําเนินการ 

รอยละ 5 – 9 หรือรอยละ 15 

 หรือมากกวาของงบดําเนินการ 

รอยละ 10 – 15  

ของงบดําเนินการ 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ ดัชนี / ตัว

บงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

1,485,300,000 

มก.ที่ 8.5 
5,960,000,000 

รอยละ 

24.92 
3 

รอยละ 

18   
 

รอยละ 

14.78 

คะแนน 3 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ 

ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 
ดัชน/ีตัวบงชี ้

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

1,485,300,000 

มก.ที่ 8.5 
5,960,000,000 

รอยละ 

24.92 
2 

รอยละ 

18   
 

รอยละ 

14.78 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.5-1 
รายงานสรุปรายรับ – รายจายจริง งบประมาณเงินรายได  และงบประมาณแผนดิน 

รายงานคาเสื่อมราคา และสินทรัพย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปงบประมาณ 2551 

แหลงขอมูล : กองคลัง   และกองแผนงาน 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานตามองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จํานวน 3 ดัชนี ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยาง

ตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่ เปน

ลักษณะเฉพาะของสถาบัน  

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินจาก

คณะกรรมการฯ ในภาพรวมขององคประกอบที่ 9 เทากับ  3.00  คะแนน สามารถบรรลุ

เปาหมาย และมีพัฒนาการครบทั้ง 3 ดัชนี สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.10 
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ตารางที ่2.10   ผลการประเมินองคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  
ผลประเมินตามเกณฑ 

(คะแนนเต็ม 3) 
ผลประเมิน
เปาหมาย 

ผลประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2551 2551 2551 
 

องคประกอบ/ดัชนี
มหาวิทยาลัย 

หนวย 

เปาหมาย 
ปการ 
ศึกษา  
2551 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

2550 
 ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

9.1 มีระบบและกลไก

ในการประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ 7 7 7 7 3 3 3     

9.2 มีระบบและกลไก

การใหความรูและ

ทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 5 4 6 6 2 3 3     

9.3 ระดับความสาํเร็จ

ของการประกัน

คุณภาพภายใน 

ระดับ 5 5 5 5 3 3 3     

คะแนนผลการประเมิน 3.00 3.00  
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ดัชนทีี่ 9.1 : มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

เปาหมาย : ระดับ 7 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 9.1 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  7.1 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. มีการกําหนดมาตรฐานดัชนี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการ

ติดตาม) 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 

ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

 7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  7  ระดับ ดังนี ้
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย  ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาศัยรูปแบบของการจัดการระบบคุณภาพ

เชิงรวมทั้งองคกร และการนําองคกรไปสูความเปนเลิศ ระบบประกันคุณภาพไดพัฒนาขึ้น โดยพิจารณาความ

หลากหลายในภารกิจของหนวยงานภายในและวัฒนธรรมการดําเนินงานภายใน โดยอาศัยหลักการของระบบ

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่มุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม (Control) 

ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment) ทั่วทั้งองคกร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดความรับผิดชอบใน

ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไว เปน 3 ระดับ ไดแก ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต ระดับหนวยงาน 

(คณะวิชา สํานัก/สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา) และระดับภาควิชา/สาขาวิชา ฝาย ศูนย และหนวยงานยอย

ภายใน 

  การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมกับระบบการทํางานของหนวยงานตางๆ 

มหาวิทยาลัย ไดกําหนดการจัดระบบประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานไว 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ี (1) เปน
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ระบบประกันคุณภาพที่ใชสําหรับคณะวิชาหรือสถาบันที่ทําหนาที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและมีนิสิตอยูใน

ความดูแล คณะวิชาเหลานี้ตองมีการดําเนินการครบทั้ง 9 องคประกอบ (เหมือนของ สกอ.) รูปแบบที่ (2) เปน

ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน หรือหนวยงานที่ไมไดผลิตบัณฑิตเปนหลัก 

แตทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารหรือสนับสนุนพันธกิจดานอื่นๆ หนวยงานเหลานี้ตอง

ดําเนินการ 6 องคประกอบ ตามคูมือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA. 2548 (9.1-1-1) 

  รูปแบบของการจัดการคุณภาพทั้ง 2 รูปแบบ จะประกอบดวยดชันีในการควบคุมคุณภาพ 2 ชุด คือ ดัชนี

ตรวจสอบ และดัชนีประเมิน โดยมุงหวังใหดัชนีตรวจสอบใชในการตรวจสอบระบบและกลไกที่เปนวิธีปฏบิตัทิีด่ใีห

คงอยู ดัชนีประเมินใชในการตั้งเปาหมายของผลการดําเนินงาน หรือเปนขอมูลเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะกับ

หนวยงานอื่น หรือกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหระบบประกันคุณภาพสงผลใหเกิดการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยไดเลือกใชวงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เปนกลไกในการ

ขับเคลื่อน เพื่อมุงสูความเปนเลิศ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งสํานักประกันคุณภาพขึ้นเปนหนวยงานกลางในการจัดการและ

บริหารระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ เรื่อง การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบาย และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ โดยมีอธิการบดีเปนที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธาน มีผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกเปนคณะกรรมการ มี

หนาที่วางนโยบายและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

พิจารณาดัชนีและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ (9.1-2-1) 

  นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณบดี ใหความสําคัญกับเร่ืองการประกันคุณภาพ โดยสํานัก

ประกันคุณภาพนําเสนอรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการใหที่ประชุมพิจารณา 

ดังตัวอยางวาระการประชุม (9.1-2-2) 

  อธิการบดีใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ โดยมุงเนนการใหความรูกับบุคลากรโดย

กําหนดใหคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานภายใน จัดทําแผนดําเนินงานการฝกอบรมในหัวขอตางๆ ดานการ

ประกันคุณภาพใหกับบุคลากรภายในหนวยงานของตนเอง แลวจัดสงแผนมาใหสํานักประกันคุณภาพรวบรวม

เพื่อติดตามผลตอไป (9.1-2-3) 
3.  มีการกําหนดมาตรฐาน ดัชนี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  มหาวิทยาลัยไดมีการ

กําหนดดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. โดยดัชนีที่พัฒนาขึ้นสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

มาตรฐานตางๆ ที่กําหนดไดทั้งหมดและครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตหรือผลลัพธ รวมทั้งกําหนดเกณฑที่กํากับแตละดัชนีที่สามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของดัชนี

นั้นๆ และยังเปนเกณฑที่นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง จัดพิมพเปน “คูมือดัชนีประเมินและเกณฑ
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มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 3 ฉบับ ไดแก (1) คูมือดัชนีประเมินและเกณฑ

มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 9 องคประกอบ 64 

ดัชนี (2) คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะ

วิชา  9  องคประกอบ  42  ดัชนี  (3 )  คูมื อดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับสํานัก/สถาบัน  6 องคประกอบ 22 ดัชนี สําหรับสํานัก และ 30 ดัชนี สําหรับ

สถาบัน และอาจเพิ่มดัชนีที่เปนอัตลักษณไดอีกดวย (9.1-3-1) 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม) โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  โดยทุกหนวยงานทบทวน

ระบบและกลไกควบคุมตามภารกิจตางๆ  ดําเนินงานให ไดมาตรฐานคุณภาพ  เมื่อ เ ร่ิมปการศึกษา  

ทุกหนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลรอบ 12 เดือน ตามดัชนีที่ประกาศใช (สํานักประกันคุณภาพใหคําปรึกษา ให

ความรูในการเก็บขอมูล) พ.ค. – มิ.ย. คณะ สํานัก สถาบันประเมินหนวยงานภายใน นําผลการประเมินมาจัดทํา 

SAR  เสนอมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และเตรียมรับการประเมินฯ โดยทําการประเมินระหวาง

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2551 (9.1-4-1) มีหนวยงานที่รับการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับกลุมคณะวิชา 

สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนทุกวิทยาเขต จํานวนทั้งส้ิน 56 หนวยงาน ไดแก คณะวิชา 28 คณะ สํานัก/

สถาบัน 26 หนวยงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 โครงการ และกลุมสหวิทยาการ 1 กลุม ดัง

เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน 

(9.1-4-2) สําหรับในปการศึกษา 2552 มีการกําหนดแผนการประเมินคุณภาพภายใน ชวงเดือนกรกฎาคม 2552 

(9.1-4-3) เพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2551 ของหนวยงานตางๆ ไดทัน ใน

การจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงใหตอหนวยงาน

ตนสังกัดภายใน 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษาและเผยแพรสูสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยสํานักประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสรุปขอมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2551 ตามผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 

2551) ของทุกหนวยงานระดับคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา ทุกวิทยาเขต จํานวน 56 

หนวยงาน สรุปประเด็นขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย ในดานตางๆ และประสิทธิผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน นําเสนอที่ประชุมคณบดี และที่

ประชุมคณบดีเห็นชอบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงตามแบบ สปค. 01 รายละเอียดตามเอกสาร (หมายเลข 9.1-5-1) รวมทั้งไดรายงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 

1/2552 เมื่อวันจันทรที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552 มีมติเห็นชอบตามเอกสารรายงาน โดยมีขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะใหมีการดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน (9.1-5-2) และ 

(9.1-5-3)  รวมทั้งไดจัดสงใหรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข (9.1-5-4) ซึ่งรอง



 

 217 

อธิการบดีที่รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของ มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง สปค. 01 และการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ สปค.02 เพื่อแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ พรอมเสริมจุดแข็งจาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา ดังเอกสาร

การจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (9.1-5-5) ซึ่งกระบวนการดังกลาว มุงหวังใหเกิดกระบวนการที่มีการดําเนินงาน

อยางเปนระบบในการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับ

บุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสวนกลางสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก ระบบฐานขอมูลนิสิต ฐานขอมูลการบริหารหลักสูตร ฐานขอมูลงานวิจัย 

ฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม ฐานขอมูลงานบุคคล และฐานขอมูลงานการเงิน ซึ่งมีหนวยงานสวนกลาง

เปนผูกํากับดูแล และรายงานขอมูลผลการดําเนินงานสวนกลาง เพื่อนําเสนอขอมูลเปนรายหนวยงานและเปน

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย (9.1-6-1) นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการนําสารสนเทศตางๆที่เปนประโยชนซึ่งเกี่ยวของ

และสนับสนุนประกันคุณภาพ ไวบนเว็บไซด ของสํานักประกันคุณภาพ www.qa.ac.th (9.1-6-2)รวมทั้งเอกสาร

สารสนเทศตางๆที่สํานักประกันคุณภาพจัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชรวมกัน  
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําGroup Mail ของบุคลากรดานประกันคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย เพื่อเปนชองสื่อสารใหกับบุคลากรเครือขายประกันคุณภาพไดรับขาวสารที่รวดเร็ว มีกระดานขาว

บนหนา web site ของสํานักประกันคุณภาพเพื่อเปนชองทางใหแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มี

การสงเสริมใหบุคลากรดานประกันคุณภาพของทุกหนวยงานภายในมีโครงการและกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษารวมกัน เชน โครงการเยี่ยมบานคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู

แนวปฏิบัติที่ดีระหวางกัน  โดยโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ไดใหโอกาสแกบุคลากรดานประกันคุณภาพไดเขา

ศึกษาและเยี่ยมชมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คือ  สถานีวิจัยดอยปุย 

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 2 ดีเยี่ยมของ

มหาวิทยาลัย สําหรับการเยี่ยมบานคุณภาพของหนวยงานภายนอกที่ไดศึกษาและเยี่ยมชม การดําเนินงาน

ประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (9.1-7-1) รวมทั้งมีการจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ ไดแก  โครงการฐานความรูสูงานคุณภาพ ประจําป 2552 เร่ือง การประกันคุณภาพใน

ชีวิตประจําวัน (9.1-7-2)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  CHE QA Online ใหกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพของคณะวิชา 

และสํานักงานวิทยาเขต (9.1-7-3)   

 สําหรับ เครือขายด านการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสมาชิกของกลุมเสวนา Quality Assurance Forum ซึ่งเปนForum ของที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาตางๆ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รวมทั้งเปนสมาชิกเครือขายของสมศ. ซึ่งจะไดรับขาวสารขอมูลตางๆ จากสมศ. เปน

ประจํา นอกจากนี้ไดเขารวมโครงการและกิจกรรม ไดแก  การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดาน

การบริหารจัดการฯ” ระหวางวันที่ 15-17 มกราคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และโรงแรมเจริญธานี     
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ปร๊ินเซส จ.ขอนแกน  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใหผูบริหารสายสนับสนุน

วิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา ที่เขารวมฝกอบรมหลักสูตร นบม. ที่ สกอ.จัดทุกรุน ไดกลับมาเขารวมสัมมนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในดานการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ โดยไดรวมเรียนรูจาก

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน (9.1-7-4) 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินงาน  

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินงาน  

4 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 

5  ขอแรก 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก. ที ่9.1 

สกอ.ที่ 9.1 
ระดับ 7 3 ระดับ 7  

ระดับ 7 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9.1-1-1 คูมือระบบประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548 

9.1-2-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

9.1-2-2 วาระการประชุมคณบดี , วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

9.1-2-3 การจัดทําแผนการฝกอบรมความรู ความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพแกบุคลากรของ

แตละหนวยงาน 

9.1-3-1 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 

ในวันศุกรที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ หองเรดิสันบอลรูม  โรงแรมเรดิสัน  

9.1-3-2 คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก/สถาบัน และสําหรับวิทยาเขต ประจําป 2551 

9.1-3-3 ตารางสรุปดัชนีการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับกลุม

หนวยงานคณะวิชา กลุมหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน และกลุมวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  

9.1-4-1 แผนการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 

9.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 ของหนวยงานระดับคณะ สํานัก 

สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน 

9.1-4-3 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 และหนังสือที่ ศธ 

0513.10118/224  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 เรื่อง ขอสงแนวทางและกําหนดการประเมิน
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

คุณภาพภายใน ประจําป 2552 

9.1-5-1 หนังสือที่ ศธ 0513.10118/51 ลงวันที่ 21 มกราคม 2552 เรื่อง การติดตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงจากการประเมินคุณภาพภายใน ป 2551  สรุปการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง

จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 และสรุปผลการประเมินภาพรวมของ

คณะวิชา สํานัก สถาบัน 

9.1-5-2 หนังสือที่ ศธ 0513.10102/2964 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

รายงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.1-5-3 รายงานการประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.1-5-4 หนังสือที่ ศธ 0513.10118/173 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 เรื่อง พิจารณาแกไขตาม

ขอเสนอแนะของรายงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.1-5-5 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะฯ สปค. 01 และ สปค. 02 จากรองอธิการบดีฝายตางๆ 

9.1-6-1 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานตางๆ   

9.1-6-2 หนาเว็บไซด สํานักประกันคุณภาพ www.qa.ac.th 

9.1-7-1 โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2552 

9.1-7-2 โครงการฐานความรูสูงานคุณภาพ ประจําป 2552 เรื่อง การประกันคุณภาพใน

ชีวิตประจําวัน 

9.1-7-3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  CHE QA Online 

9.1-7-4 บัตรสมาชิกเครือขาย สมศ. 

9.1-7-5 โครงการการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานการบริหารจัดการฯ” ระหวาง

วันที่ 15-17 มกราคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และโรงแรมเจริญธานี 

ปร๊ินเซส จ.ขอนแกน 
 

แหลงขอมูล  : สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูรับผิดชอบ  :   วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

มุกดา  เกตุแกว              โทร.  0-2942-8299 ภายใน 4920-24  ตอ 105 
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ดัชนทีี่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต 

เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :   - 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 9.2 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  - 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           

 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต  

 2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกจิกรรมนิสิต  

 3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  

 4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนิสิต  

 5. นิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมกหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย 

 6. ระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการ และในสวนที่นิสิตมี

สวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

 7. มีการนําผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ที่เกี่ยวของกับนิสิตอยางตอเนื่อง  
 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ที่ระดับ  6 ดังนี ้

1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต โดยกําหนดใหทุกคณะ

วิชา ทุกวิทยาเขตดําเนินการตามดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานในการใหความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนิสิต เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตเขาใจบทบาทและเห็นความสําคัญในการสงเสริม

สนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งจากการจัดโครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในชั้นปที่ 1 

และการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนิสิตมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการจัดทํา

เอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลดานประกันคุณภาพใหนิสิตไดรับทราบ  

 นอกจากนี้ในระดับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกองกิจการนิสิตไดดําเนินกิจกรรมโครงการฝกอบรม

หลักสูตรผูนํากิจกรรมนิสิต (9.1-1-1) เพื่อใหนิสิตไดเขารวมโดยไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการทํากิจกรรมนิสิต ใน

มหาวิทยาลัยและใหความรูการประกันคุณภาพแกนิสิต และสําหรับการใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกับ

นิสิตทั่วไป มหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน “โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เร่ือง บทบาทของนิสิต

ในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย” ตามคําส่ัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 1406/2552 ลงวันที่ 26 เมษายน 2552 (9.2-1-2)  ซึ่งดําเนินการโดยสํานักประกัน

คุณภาพ รวมกับกองกิจการนิสิต ระหวางวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2552 จัดใหกับสภาผูแทนนิสิตและ

สมาชิกสภาผูแทนนิสิต จากทุกวิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและ

แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพในกิจกรรมนิสิต  

การเผยแพรความรูเกี่ยวกับแนวทางและการดําเนินงานการประกันคุณภาพ และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บทบาทของสภาผูแทนนิสิตในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสราง
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เครือขายการดําเนินงานในสวนของนิสิต (9.2-1-3)  ทั้งนี้มีการจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเผยแพร

ความรูดานการประกันคุณภาพใหแกนิสิต ในหัวขอสําคัญตางๆ ไดแก  การประกันคุณภาพการศึกษา  บทบาท

นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา  กระบวนการสรางทักษะดานการประกันคุณภาพ  และการสรางเครือขาย

ความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ  รวมทั้งแนวคิดคุณภาพตางๆ ที่เปนการสงเสริมคุณภาพ

บัณฑิต  (9.2-1-4) 

2. มีระบบสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนิสิต  โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยคณะกรรมการกิจการนิสิต ซึ่งประกอบดวย รองคณบดีฝายกิจการนิสิตของคณะ

ตางๆ ผูนํานิสิต ผูบริหารสํานักประกันคุณภาพ และผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนคณะกรรมการ ทําหนาที่

กํากับ ควบคุม การจัดกิจกรรมนิสิตใหครอบคลุมทุกประเภทและเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

และใหนํากระบวนการ PDCA ไปใชในการจัดกิจกรรมนิสิตในทุกกลุม/ชมรม โดยใหมีการสงรายการประเมินให

กองกิจการนิสิตทราบ ในสวนของระดับคณะ มีการถายทอดระบบและกลไกการใหความรู และทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกนิสิตมาอยางตอเนื่องจากปที่แลว โดยเฉพาะผานการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในชั้นปที่ 

1 และการจัดการเรียนการสอนผานทางรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา เพื่อใหนิสิตมีการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบตามกระบวนการ PDCA (9.2-2-3)  เชน  

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดถายทอดระบบและกลไกการใหความรู และทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนิสิตผานทางรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา  เชนวิชา xxx495 และ xxxx499 วิชา

โครงงานวิศวกรรม  ซึ่งนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชาดังกลาวนิสิตจะตองหาหัวขอท่ีสนใจ และเลือก

อาจารยที่ปรึกษา  หลังจากนั้น นิสิตจะตองใชกระบวนการ PDCA ในการทําโครงงานวิศวกรรม โดยมีการวาง

แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart)  ดําเนินงานตามเวลาที่กําหนดและนิสิตจะตองทํารายงานโครงงานวิศวกรรม

และใหขอเสนอแนะไวในรายงาน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในสาขาวิชาจะเปนผูประเมินผลงาน 

2.2 คณะเศรษฐศาสตร  จัดโครงการสัมมนา “นิสิตกับการมีสวนรวมในกระบวนการประกัน

คุณภาพ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552  เพื่อสงเสริมใหนิสิตมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ นํา

ความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการคุณภาพ เชน 5ส  วงจร PDCA  การติดตามประเมินผลและพัฒนาการ

ประกันคุณภาพ  ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนิสิต รวมทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต  

 2.3 คณะประมง มีการกําหนดใหนิสิต/สโมสรนิสิตจัดกิจกรรมอยางเปนระบบตามกระบวนการ 

PDCA  ภายใตการควบคุมดูแลของรองคณบดีฝายกิจการนิสิต  โดยกําหนดใหนิสิตมีการวางแผนดําเนินงาน

ประจําป เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณคาใชจายจากคณะ ฯ และมีการติดตาม

ความกาวหนาตามแผนงานที่กําหนด พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ/ปญหา/

อุปสรรค เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมของนิสิตรุนตอไป แลวเสนอรายงานตอคณะฯ ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตนํา

ความรูและนําแนวทางปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพ ไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม

นิสิตอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย

มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตทุกคนตองทําการประเมินผลการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ทั้งหมดที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดให ผานระบบเครือขาย (9.2-3-1)เพื่อเปนขอมูลปอนกับในการประกันคุณภาพ
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ดานการเรียนการสอน นอกจากนี้เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะผานการสัมภาษณจากการ

ประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อนําขอมูลท่ีไดรับมาใชในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการบริหารจัดการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ ที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (9.2-3-2) 
4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนิสิต 

จากที่แตละคณะและระดับมหาวิทยาลัยจัดโครงการกิจกรรมตางๆ ใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพ

สําหรับนิสิต มาอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดใหนิสิตดําเนินงานตามกระบวนการคุณภาพวงจร PDCA ในการ

จัดโครงการกิจกรรมตางๆ ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน (9.2-4-1) เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินสนับสนุน

กิจกรรมจากคณะ การจัดทํารายงานสรุปกิจกรรม และขอเสนอแนะ เพื่อใหนิสิตรุนตอไปไดรับทราบ ถึงปญหา

และอุปสรรคในการดําเนินงาน และปองกันขอผิดพลาดในการดําเนินงานปตอไป นั้น นิสิตในคณะตางๆ เชน 

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร  คณะประมง ฯลฯไดมีการดําเนินงานแลวซึ่งไดกลาวมาแลวในเกณฑ

ระดับ 2  นอกจากนี้ในชมรมที่ทํากิจกรรม ตางๆ ก็มีการดําเนินการกระบวนการ PDCA เชนกัน โดยมีสภานิสิตมก. 

และองคการบริหารนิสิต เปนผูกํากับและสงรายงานใหกองกิจการนิสิตทราบตามลําดับ 

5.  นิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางมหาวิทยาลัย โดยในการ

จัดโครงการสัมมนาผูนํานิสิต เร่ือง บทบาทของนิสิตในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพดานกิจกรรม

นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2552   ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการสรางเครือขาย

ผูนํารวมกันระหวางนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและผูนํานิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดแก

มหาวิทยาลัยเกริก  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัย

เซนตจอหน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  จํานวนนิสิตเขารวมจากสถาบันอื่นๆ  

ทั้งสิ้น 33 คน  โดยการจัดสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต ไดมีแนวทางผลสรุปการจัดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค

และบทบาทผูนํานิสิตในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตนักศึกษาใหเปนไปอยาง

ตอเนื่อง ไดแกการสงเสริมและขยายผลการสัมมนาจากเครือขายสูระดับสถาบัน  มีการสอดแทรกเรื่องคุณภาพใน

กิจกรรมสําคัญๆ ของสถาบันเพื่อขยายความรูแกนักศึกษา  มีการสรางเงื่อนไขในการดําเนินกิจกรรมของชมรม  

และสงเสริมใหมีการจัดตั้งฝายประกันคุณภาพในสโมสรนักศึกษาเพื่อดูแลคุณภาพการดําเนินงาน   ทั้งนี้ไดมีการ

นําเสนอแนวทางหลักไว 2 ประการ คือการแลกเปลี่ยน Good Practice ดานกิจกรรมนิสิต  และการผลักดันการ

จัดตั้งฝายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาในแตละสถาบัน ซึ่งคาดวาผูนํานิสิตจากทุกสถาบันที่เขารวมการ

สัมมนาฯ จะไดแนวคิดและแนวทางในการสงเสริมและมีความมั่นใจในการดําเนินงานขององคกรกิจกรรมนิสิตให

มีคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป (9.2-5-1) 
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการ และในสวนที่
นิสิตมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  กองกิจการนิสิตไดกําหนดใหทุกกิจกรรมทั้งใน

ระดับคณะวิชาและชมรมตางๆในมหาวิทยาลัย มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหไดขอมูล

นําไปใชปรับปรุงดําเนินการในปตอไปโดยการสงรายงานสรุปประเมินผลโครงการกิจกรรมตางๆ  นอกจากนี้ มีการ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานดานการประกันคุณภาพ  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 

158/2552 (9.2-6-1)  เพื่อดําเนินงานพิจารณาการดําเนินการของกิจกรรมที่นิสิตมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ  
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และดําเนินการติดตาม ประสานงานรวมกับฝายกิจการนิสิตของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อน

กระบวนการติดตามประเมินผลกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการ  พรอมทั้งกํากับและแจงเตือนใหนิสิตตองทําการ

ประเมินการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนิสิต  พรอมทั้งรายงานสรุปผลในทุกกิจกรรม  เพื่อใหเปนไปตามวงจร 

PDCA 

 ในสวนที่นิสิตมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  โดยนิสิตทุกคนตองมีการประเมินการ

สอนของอาจารยทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษาผานระบบเครือขาย (9.2-6.2) เพื่อเปนขอมูลปอนกลับให

อาจารยผูสอนปรับปรุงการสอน สํานักบริการคอมพิวเตอรเปนหนวยงานรับผิดชอบในการประเมินผล นอกจากนี้

นิสิตทุกคณะทุกชั้นปมีโอกาสใหขอมูลดวยการใหสัมภาษณตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของทุก

หนวยงาน 
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

4 – 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 6 ขอแรก 

ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 9.2 

สกอ.ที่ 9.2 
ระดับ 6 3 ระดับ 5  

ระดับ 4 

คะแนน 2 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2-1-1 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูนํากิจกรรมนิสิต 

9.2-1-2 

 

คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน “โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เร่ือง บทบาทของนิสิต

ในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย” ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 1406/2552 ลงวันที่ 26 

เมษายน 2552 

9.2-1-3 รายละเอียดโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เร่ือง บทบาทของนิสิตในการสงเสริม

และสนับสนุนการประกันคุณภาพดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย”   วันที่ 

12-13 พฤษภาคม 2552 ณ วงัรี รีสอรท จ.นครนายก  

9.2-1-4 เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต และเอกสารเผยแพรขอมูลดาน

การประกันคุณภาพ 

9.2-2-1 การจัดโครงการกิจกรรมการใหความรู และทกัษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิตของ

คณะตางๆ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2-3-1 ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตของแตละคณะ ผานระบบเครือขาย 

ของสํานักบริการคอมพิวเตอร 

9.2-3-2 ขอมูลการสัมภาษณนิสิตของแตละคณะ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําป 2550 

9.2-4-1 แผนการดําเนินงานของสโมสรนิสิตของแตละคณะ และขอมลูการจัดกิจกรรมพัฒนา 

นิสิตของแตละคณะ 

9.2-5-1 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เร่ือง บทบาทของนิสิตในการสงเสริม 

และสนับสนุนการประกันคุณภาพดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย”    

9.2-6-1 คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานดานการประกันคุณภาพ  ตามคําส่ัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 158/2552    

9.2-6.2 หนา web Site แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต 
 

แหลงขอมูล  : สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูรับผิดชอบ  :  วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  ผูอาํนวยการสํานักประกันคุณภาพ 

นงนาฏ  พัวประเสริฐ      โทร.  0-2942-8299 ภายใน 4920-24   ตอ 107 

 
ดัชนทีี่ 9.3 : ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

เปาหมาย : ระดับ 5 ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. :  7 

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 9.3 ตัวบงชี้ของ สมศ.   :  7.2 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ           

 1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

มหาวิทยาลัย 

 3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายใน

เวลาที่กําหนด 

 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
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ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง  5  ระดับ ดังนี ้
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดไวในคูมือระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.3-1-1) 

และมีการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตปการศึกษา 2544 จนถึงปจจุบัน ซึ่งในป 

การศึกษา 2551 มีการปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาจากแบบ

กลุมสาขาวิชา และกลุมหนวยงานสนับสนุนตามภารกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนรูปแบบการประเมิน

คุณภาพภายใน รายคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนทุกวิทยาเขต เพื่อมุงเนนใหแตละหนวยงาน

ไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู ความสามารถ

และประสบการณ ผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให ซึ่งเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาหนวยงาน โดยมีหนวยงานไดรับการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับกลุมคณะ

วิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนทุกวิทยาเขต ระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2551 จํานวน 56 

หนวยงาน ไดแก คณะวิชา 28 คณะ สํานัก/สถาบัน 26 หนวยงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 โครงการ 

และกลุมสหวิทยาการ 1 กลุม  ซึ่งในแตละปมีการเตรียมความพรอมเพื่อใหทุกหนวยงานรับทราบแนวทางในการ

ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  

การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย นั้น ภายหลังจากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

วิชา มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานซึ่งเปนผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 และผลการ

ประเมินฯในระดับคณะวิชาจัดทํารายงานประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (SAR) เพื่อรับการประเมินฯใน

ระดับสถาบัน ระหวางวันที่ 14-19 กันยายน พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯเปนไปตามขอกําหนดของ

สกอ.เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการแลว สํานักประกันคุณภาพไดจัดทํารายงานประกัน

คุณภาพประจําปการศึกษา 2550ของมหาวิทยาลัยสง สกอ.ภายในกําหนด คือภายใน 120 วันเมื่อส้ินปการศึกษา 

(วันที่ 30 กันยายน 2551) (9.3-1-2) 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

มหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จส้ินการประเมินคุณภาพภายในประจําปทั้งในระดับคณะวิชาและมหาวิทยาลัยแลว 

มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาทบทวนการพัฒนาและปรับปรุงคูมือดัชนีและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.3-2-1) เพื่อใหการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลอง

กับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. ที่มีการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง สรุปไดดังนี้ 

2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพิจารณาทบทวนการพัฒนาและปรับปรุงคูมือดัชนีและเกณฑ

มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  สกอ.  และ สมศ. 

ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งสํานักประกันคุณภาพ ไดรวบรวมประเด็นปญหาเกี่ยวกับดัชนีและเกณฑ
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การประเมินคุณภาพภายในทั้งของคณะวิชา สํานัก/สถาบัน จากแบบขอมูลปอนกลับซึ่งไดสอบถามทั้งจาก

หนวยงานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของทุกหนวยงาน รวมทั้งมีการจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดที่ใชในการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักประกันคุณภาพ ไดพิจาณาในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552 และการ

ประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม (9.3-2-2) โดย

ยังคงมีนโยบายใหใชดัชนีและเกณฑการประเมินฯ ป 2551 แตมีการปรับปรุงดัชนีตางๆ เพื่อใชสําหรับการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 2551 ดังนี้ 

 2.1.1 ดัชนีที่ตัดออก สําหรับคณะ สํานัก สถาบัน และ มก. อยางละ 1 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 5.5 

(คณะ), 2.14 (สํานัก/สถาบัน) และ 5.7 (วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย) ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 3 ดัชนี เปนดัชนีชี้วัดเรื่อง 

“จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ” 

 2.1.2 เก็บขอมูลแตไมประเมินฯ คณะ 4 ดัชนี (1.3, 2.15, 5.4, 8.2) สํานัก สถาบัน 4 ดัชนี (1.3, 

1.4, 2.13, 4.2) ประกอบดวย ดัชนีที่ 1.3 (คณะ/สํานัก/สถาบัน) แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน ดัชนีที่ 2.15 (คณะ) คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนิสิต 

(สมศ. 6.9 และ ก.พ.ร. 19) ดัชนีที่ 5.4 (คณะ) หรือดัชนีที่ 2.13 (สํานัก/สถาบัน) คาใชจายและมูลคาของ

หนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจําป (สมศ. 3.4) และ ดัชนีที่ 8.2 (คณะ) 

หรือดัชนีที่ 4.2 (สํานัก/สถาบัน) รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด และดัชนีที่ 

1.4 ระดับความสําเร็จของการสรางความรู ความเขาใจในปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกรใหกับบุคลากรของตนเอง 

 2.2  ปรับแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ จํานวน 2 ดัชนี ประกอบดวย ดัชนีที่ 2.1 มีระบบและกลไก

ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) เกณฑระดับ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปด

สอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ใหตัดคําวา บัณฑิตศึกษา ออก 

สําหรับดัชนีที่ 2.9 รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติ

คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและ

นานาชาติ แกไขสูตรคํานวณ 

 2.3 การเตรียมความพรอมในการพัฒนาดัชนีประเมินฯ ที่สอดคลองกับการดําเนินงานตามภารกิจ

ของหนวยงานระดับสํานัก ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหสํานักตางๆ สามารถเพิ่มเติมดัชนีและเกณฑการ

ประเมินที่เหมาะสมกับอัตลักษณของหนวยงานในองคประกอบที่ 2 ไดอีกไมเกิน 8 ดัชนี ที่สอดคลองกับการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน เนื่องจากภารกิจของสํานักตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น

มีความหลากหลาย และมีบริบทของภารกิจที่แตกตางกัน  โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา

ดัชนีประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานระดับสํานักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 26 

มีนาคม 2552 และรุนที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2552 การดําเนินการในครั้งนี้ครอบคลุมกลุมเปาหมายของหนวยงาน

ระดับสํานักทั้ง 4 วิทยาเขต จํานวน 15 สํานัก มีผูเขารวมจํานวน 45 คน (9.3-2-3) 

 2.4 มีการทบทวนระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานระดับคณะวิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทาใหใชเวลาสั้นลง กลาวคือ มีการปรับระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในของทุก



 

 227 

หนวยงานจากเดิมในป พ.ศ.2551 ใชเวลา 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2551) ปรับเหลือเพียง 1 เดือน ในป 

พ.ศ. 2552 คือ ภายในเดือนกรกฎาคม 2552 เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยได

ทันสง สกอ. ภายในกําหนด 

 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปรับปรุงการกระบวนการประกันคุณภาพที่จะดําเนินการประเมินฯ โดย

กําหนดใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดและเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ตามแนวทางการ

เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งมีการประชุมชี้แจงใหทุกหนวยงานทุกวิทยาเขต รับทราบแนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 พรอมไดจัดสงหนังสือท่ี ศธ 0513.10118/224  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 

เร่ือง ขอสงแนวทางและกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 (9.3-2-4) ใหหนวยงานรับทราบเพื่อ

เตรียมความพรอมและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดเพื่อรับประเมินฯในปถัดไป (ปการศึกษา 2552)  

 สําหรับการเตรียมความพรอมจัดทํารายงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนรายงาน

การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรับการประเมินระดับมหาวิทยาลัยในปถัดไป สํานักประกันคุณภาพได

ดําเนินการจัดโครงการปรับปรุงการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ขึ้นใน

วันที่ 21 มกราคม 2552 (9.3-2-5)  และจัดสงหนังสือท่ี ศธ. 0513.10118/70  ลงวันที่ 29 มกราคม 2552  เร่ืองการ

กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามองคประกอบและดัชนีมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 โดยขอใหหนวยงาน

กลาง  15  หนวยงานที่กํากับดูแลดัชนีประเมินของมหาวิทยาลัย  กําหนดเปาหมายผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2551 และสงรายชื่อผูรับผิดชอบในการใหขอมูลผลการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถประสานงาน และ

ติดตามขอมูลไดอยางตอเนื่อง และทันกําหนดการจัดทําเลมรายงานประจําป  (9.3-2-6) 

และเพื่อใหการจัดทํารายงานประกันคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. ซึ่งพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลดานประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online ใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานการ

ประเมินตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ

ใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online ใหแกบุคลากรที่

รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพของคณะวิชา และสํานักงานวิทยาเขต ซึ่งมีกลุมเปาหมาย จํานวน 60 คน ในวัน

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2552  โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความรูความเขาใจการใชงานระบบฐานขอมูล 

และเปนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ เพื่อเตรียมพรอมในการดําเนินการรายงานขอมูลจากระดับคณะสู

ระดับมหาวิทยาลัย และสามารถรายงานการประเมินตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสนองนโยบายการประหยัด

ทรัพยากร ในการจัดทํารูปเลมรายงานประจําปที่เปนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ตามที่ สกอ. กําหนด  (9.3-2-7)  
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

ภายในเวลาที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเอง

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหนวยงาน 

จํานวน 56 หนวยงาน พรอมทั้งรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับสถาบันตามขอกําหนดของ สกอ.ในระหวางวันที่ 14-19 กันยายน 2551 และไดดําเนินการจัดสง

รายงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งเปนการรายงานการประเมิน

ตนเองงพรอมรายงานผลการประเมินฯ ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.10118/726 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 (9.3-3-1)  และไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน 

โดยจัดสงใหสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อนําไปใชประโยชน ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10118/21599 ลงวันที่ 19 

ธันวาคม 2551 (9.3-3-2) และเผยแพรผานเว็บไซต สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

www.qa.ku.ac.th  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแสดงความจํานง สงรายงานประกันคุณภาพประจําป

การศึกษา  2550 เขารวมประกวดสถาบันศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพไดมาตรฐาน  ของ สกอ .  

ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 8 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน ประจําปการศึกษา 2550 จากสถาบันที่แสดงความจํานงเขารวมประกวด 25 แหง   
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

ในปการศึกษา 2551 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสรุปขอมูลรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในจากการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 

2550 – 31 พฤษภาคม 2551) ของทุกหนวยงานระดับคณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา ทุกวิทยา

เขต จํานวน 56 หนวยงาน สรุปประเด็นขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย ในดานตางๆ และประสิทธิผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 

นําเสนอที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมคณบดีเห็นชอบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีรับผิดชอบในสวนที่

เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบ สปค. 01 รายละเอียดตามเอกสาร (9.3-4-1) รวมท้ังไดรายงาน

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ

ประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันจันทรที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552 มีมติเห็นชอบตามเอกสารรายงาน โดยมีขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะใหมีการดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน รายละเอียด

ดังเอกสารวาระที่ 4.9 รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 14 – 

15 (9.3-42) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 

2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 (9.3-4-3)  รวมทั้งไดจัดสงใหรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของ

ดําเนินการแกไข ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10118/173 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 (9.3-4-4) ซึ่งรองอธิการบดีที่

รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของ มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง สปค.01 และการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ สปค.02 เพื่อแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ พรอมเสริมจุดแข็งจากรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา ดังเอกสารการจัดสง

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (9.3-4-5) 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 

เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบาย

ใหมีการดําเนินโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เร่ิมเปนครั้งแรกในป 2550 และจัดตอเนื่อง

เปนประจําป เพื่อเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยผลักดันระบบคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง โดยทุกหนวยงานใหความสําคัญและบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

สามารถคนพบแนวทางการปฏิบัติที่ดีภายในองคกรที่สรางคุณคาจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน  สอดคลองกับเกณฑ

การประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ก.พ.ร. และ สมศ. ตามตัวชี้วัดเรื่อง ระดับความสําเร็จของการประกัน
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คุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งตองจัดใหมีการประเมินผลลัพธของระบบ

ประกันคุณภาพจากทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยใชขอมูลเพื่อยกยองหนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงานจากการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นใน

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่มุงสูผลสัมฤทธิ์ที่เห็นผลอยางเปน

รูปธรรม บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยสําหรับปการศึกษา 2551 มีหนวยงานไดรับรางวัลคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 2 จํานวน 4 หนวยงาน ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ  

• ประเภทที่ 1  ระดับคณะ สาํนัก สถาบัน หรือหนวยงานเทียบเทา 
 รางวัลดีเย่ียม ไดแก  

-  คณะวิศวกรรมศาสตร ผลงาน เร่ือง “Best Practices จากรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2550”   

 รางวัลดีมาก ไดแก 

-  คณะศึกษาศาสตร ผลงาน เร่ือง “การพัฒนากระบวนการในระบบประกันคุณภาพ 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ดวยกระบวนการ PAR-PDCA ทั้งองคกร”  

• ประเภทที่ 2 ระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา 

 รางวัลดีเย่ียม ไดแก  

-  สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ผลงาน เร่ือง  “การนําดัชนีคุณภาพ

มาประยุกตใชเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการ และกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทุกระดับและหนวยงานในสังกัด”   

 รางวัลดีมาก ไดแก 

-  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร ผลงาน เร่ือง “การสงเสริม

ผลงานวิจัย”  

 โดยมีการมอบรางวัลดังกลาวในวันขอบคุณบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นวันที่ 30 ธันวาคม 2551 

การจัดโครงการรางวัลครั้งที่ 2 นี้ ไดมีการสรุปผลการประเมินโครงการฯซึ่งไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงสําหรับการจัด

โครงการรางวัล ครั้งที่ 3 ซึ่งไดเร่ิมการดําเนินงานดวยการประชาสัมพันธเชิญชวนใหหนวยงานสงผลงานเขารวม

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 3 ดังเอกสารโครงการรางวัลคุณภาพฯ (9.3-5-2)  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดคนพบกระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีของแตละหนวยงาน 

จากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 ดังรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 

2551 ของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน  (9.4-5-3) 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการประเมนิตนเองเทากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ผลการประเมนิ เปาหมาย พัฒนาการ 

ดัชนี / ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน ป 51 
 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ ป 50 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

มก.ที่ 9.3 

สกอ.ที่ 9.3 
ระดับ 5 3 ระดับ 5  

ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.3-1-1 คูมือระบบประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548 

9.3-1-2 รายงานประกันคุณภาพ ประจาํปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.3-2-1 คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก สถาบัน  และสาํหรับ 

วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ป 2551 

9.3-2-2 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 

23 มกราคม พ.ศ. 2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552   

9.3-2-3 โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาดัชนีประเมนิคุณภาพภายในสําหรับ

หนวยงานระดับสํานักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 

2552 และรุนที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2552 

9.3-2-4 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 และ 

หนังสือที่ ศธ 0513.10118/224  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 เร่ือง ขอสงแนวทางและ

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 

9.3-2-5 โครงการปรับปรุงการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ภายหลังจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 

9.3-2-6 หนังสือที่ ศธ. 0513.10118/70  ลงวันที่ 29 มกราคม 2552  เร่ืองการกําหนดเปาหมาย

การดําเนินงานตามองคประกอบและดัชนีมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 

9.3-2-7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชงานระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 

9.3-3-1 หนังสือที่ ศธ 0513.10118/726 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 เร่ือง ขอสงรายงานการ

ประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และราง

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

9.3-3-2 หนังสือที่ ศธ 0513.10118/21599 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เร่ือง รายงานการประกัน

คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.3-4-1 หนังสือที่ ศธ 0513.10118/51 ลงวันที่ 21 มกราคม  2552 เ ร่ือง การติดตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงจากการประเมินคุณภาพภายใน ป 2551  สรุปการติดตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 และสรุปผล

การประเมินภาพรวมของคณะวิชา สํานัก สถาบัน 

9.3-4-2 หนังสือที่ ศธ 0513.10102/2964 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 เร่ือง ขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับรายงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.3-4-3 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันศุกรที่ 

27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552   

9.3-4-4 หนังสือที่ ศธ 0513.10118/173 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 เร่ือง พิจารณาแกไขตาม

ขอเสนอแนะของรายงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.3-4-5 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะฯ สปค. 01 และ สปค. 02 จากรองอธิการบดี 

ฝายตางๆ 

9.3-5-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 2 

9.3-5-2 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 3 

9.3-5-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 ของหนวยงานระดับคณะ 

สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน 

 
แหลงขอมูล  : สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูรับผิดชอบ  :   วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

มุกดา  เกตุแกว              โทร.  0-2942-8299 ภายใน 4920-24   ตอ 105 
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                                                                                                   สวนที่สวนที่ 33 

      
  

33..11  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามสรุปผลการประเมินคุณภาพตาม    99  องคประกอบองคประกอบ    

  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันของรัฐที่อยูในกลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย โดยดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง ซึ่งในรอบปการศึกษา  2551   มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามดัชนีและเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 64 ดัชนี  ใน 9 องคประกอบ  

ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานตามตัวบงชี้และตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(สกอ.) จํานวน 41 ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเกณฑการแปลผลการประเมิน มีดังนี้    

  ≤ 1.50       การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ  

  1.51-2.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช  

  2.01-2.50   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี  

  2.51-3.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 64 ดัชนี  9 องคประกอบ อยูใน

ระดับคะแนน 2.78  ซึ่งแปลตามเกณฑ ไดคุณภาพในระดับดีมาก ทั้งนี้การดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมาย

ตามดัชนี จํานวน 57 ดัชนี  คิดเปนรอยละ 89.06 และไมบรรลุเปาหมาย 7 ดัชนี คิดเปนรอยละ 10.94 มีดัชนีที่มี

พัฒนาการจํานวน 58 ดัชนี คิดเปนรอยละ 90.62  และไมมีพัฒนาการจํานวน 6 ดัชนี  คิดเปนรอยละ 9.38 โดย

องคประกอบที่อยูในเกณฑดีมาก จํานวน 8 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1, 2, 3, 4 5, 6, 7  และ 9   ซึ่งใน

จํานวนนี้มี 3  องคประกอบที่ไดคะแนนเต็ม 3.00 ไดแก องคประกอบที่ 3, 5  และ 9  สําหรับองคประกอบที่อยูใน

เกณฑดี  มีจํานวน 1 องคประกอบไดแก องคประกอบที่ 8 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาครบทุกมิติตามระบบประกัน

คุณภาพ ในดานปจจัยนําเขา กระบวนการ  และผลผลิต แลวพบวาผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดระดับ

คะแนน  2.37 อยูในเกณฑดี    ดานกระบวนการไดระดับคะแนน 3.00  อยูในเกณฑดีมาก และดานผลผลิต ได

ระดับคะแนน   2.71 อยูในเกณฑดีมาก    

สรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 41 ตัวบงชี้  

9 องคประกอบ อยูในระดับคะแนน   2.80  อยูในเกณฑดีมาก  โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขาไดระดับ

คะแนน 2.29  อยูในเกณฑดี  ดานกระบวนการอยูในระดับคะแนน 3.00 อยูในเกณฑดีมาก  และดานผลผลิตได

ระดับคะแนน 2.77  อยูในเกณฑดีมาก  ซึ่งแสดงรายละเอียดตารางสรุปคะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบได ดังนี้ 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเองสรุปผลการประเมินตนเอง  ตามองคประกอบตามองคประกอบ

คุณภาพ และมาตรฐานการศึคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษากษา  
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ตารางที่ 3.1.1   สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคณุภาพ 9 ดาน ตามดชันีมก. 64 ดัชนี  และ 
ตัวบงชี้ สกอ. 41 ตัวบงชี้   
              

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
องคประกอบคุณภาพ ปจจัย

นําเขา 
กระบวน
การ 

ผล 
ผลิต 

รวม 
ความหมาย
ผลประเมิน 

ดัชนี มก.   3.00 2.00 2.67 ดีมาก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถปุระสงคและ
แผนงาน 

ตัวบงชี้ สกอ.   3.00 2.00 2.50 ด ี

ดัชนี มก. 1.83 3.00 2.57 2.61 ดีมาก องคประกอบที่ 2 การเรียนการ
สอน ตัวบงชี้ สกอ. 1.75 3.00 2.75 2.54 ด ี

ดัชนี มก.   3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 3 การพัฒนา
นิสิต ตัวบงชี้ สกอ.   3.00   3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.75 3.00 3.00 2.89 ดีมาก องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ สกอ. 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ สกอ. 3.00 3.00 2.50 2.75 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.00 3.00 3.00 2.67  ดีมาก องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตัวบงชี้ สกอ.   3.00   3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 3.00 3.00 2.75 2.92 ดีมาก องคประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ ตัวบงชี้ สกอ. 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.00 3.00 2.00 2.40 ด ีองคประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ตัวบงชี้ สกอ.   3.00   3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก.   3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ สกอ.   3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.37 3.00 2.71 2.78  
ภาพรวมดัชน ีมก. 

ตัวบงชี้ สกอ. 2.29 3.00 2.77 2.80  

ดัชนี มก. ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
ความหมายผลประเมิน 

ตัวบงชี้ สกอ. ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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ตารางที่ ตารางที่ 33..11..22      สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายดัชนีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายดัชนีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  ((ปป. . 11))  
  

ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 

2550 2551 

ประเมิน
ตาม

เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวตัง้  = บรรลุ  = มี 

ดัชนี
ที่ 

องคประกอบ 
   เปาหมาย   

2551 

ผลลัพธ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 = ไมบรรลุ  = ไมมี 

คะแนน
การ

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน     2.78 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน     2.67 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบ

ทุกภารกิจ  

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7   3 

32 
1.2 

รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงช้ีของ

การปฏิบัติงานที่กําหนด  

รอยละ 70 รอยละ 90 
36 

88.89%   2 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่

เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร

ชาติ  

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   3 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน     2.61 
2.1 มีระบบและกลไกในการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ระดับ 7 ระดับ 2-7 ระดับ 7   3 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  
ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7   3 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการ

สอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ

ชุมชนภายนอกมีสวนรวม  

ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 5   3 

2 

2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา  

 

 

 

 

รอยละของ

ความ

คลาดเคลื่อน

จากเกณฑ 

≥+10% หรือ 

≤-10% 

 24.82  

คลาดเคลื่อน 

12.71 

27 
7.41%   1 
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 

2550 2551 

ประเมิน
ตาม

เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวตัง้  = บรรลุ  = มี 

ดัชนี
ที่ 

องคประกอบ 
   เปาหมาย   

2551 

ผลลัพธ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 = ไมบรรลุ  = ไมมี 

คะแนน
การ

ประเมิน 

ป.เอกอยู

ระหวาง 

ป.เอก 

44.26 % ป.เอก 48.70 % 

40-59 %,ป.

ตรี < 5 % 

ป.โท 

50.78 % ป.โท 47.62 % 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจํา

ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หรือเทียบเทาตออาจารย

ประจํา 

  

ป.ตรี 

4.93 % ป.ตรี 3.67 % 

  2 

รอยละ 45-

69 และรศ. 

ขึ้นไป ≥ 30 

49.36% 47.02% 

ผศ. รอยละ 

45-69 
23.95% 23.49% 

รศ. รอยละ 

≥10  
24.17% 21.89% 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจํา

ที่ดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย  

ศ. รอยละ 

≥10 
1.24% 1.64% 

  1 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย  

ระดับ  3 ระดับ 4 ระดับ 4   3 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุน

ใหอาจารยประจําทําการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน  

4 ขอ 5 ขอ  5 ขอ   3 

4,264 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป  

รอยละ 80 
รอยละ 

80.06 5,159 
82.65%   3 

3,992 2.10 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ   

รอยละ 93 
รอยละ 

89.79 4,264 
93.62%   2 

2.11 ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ

และผูใชบัณฑิต  

คาเฉลี่ย ≥ 

3.95 

คาเฉลี่ย 

3.97 
คาเฉลี่ย 3.94   3 
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 

2550 2551 

ประเมิน
ตาม

เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวตัง้  = บรรลุ  = มี 

ดัชนี
ที่ 

องคประกอบ 
   เปาหมาย   

2551 

ผลลัพธ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 = ไมบรรลุ  = ไมมี 

คะแนน
การ

ประเมิน 

   3 

522 

2.12 รอยละของนิสิตหรือศิษย

เกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณ 

ยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ และดาน

สิ่งแวดลอมในระดับชาติ

และนานาชาติ  

รอยละ 0.50 รอยละ 0.52 
102,316 

0.51% 

      

598 

2.13 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาที่

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ                        

รอยละ 85 
รอยละ 

73.24 
653 91.58%   3 

2.14 จํานวนวิทยานิพนธและ

ผลงานวิชาการของนิสิตที่

ไดรับรางวัลในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติภายใน

รอบปการศึกษา  

90  ช้ินงาน 316 ช้ินงาน 140 ช้ินงาน   3 

969 

2.15 รอยละของจํานวนบท 

ความจากวิทยา 

นิพนธหรือเทียบเทาของ

นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตี 

พิมพตอจํานวนวิทย 

านิพนธหรือเทียบเทา

ทั้งหมด  

รอยละ 68 
รอยละ 

99.23 
969 100.00%   3 

270 2.16 รอยละของหลักสูตรที่ได

มาตรฐานตอหลักสูตร

ทั้งหมด  

รอยละ 80 

 

รอยละ 100 

  331 
81.57%   2 

2.17 ระดับความพึงพอใจของ

นิสิตตอคุณภาพการสอน

ของอาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

 

 

คาเฉลี่ย 

4.50 

คาเฉลี่ย 

4.51 
คาเฉลี่ย 4.33   3 
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 

2550 2551 

ประเมิน
ตาม

เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวตัง้  = บรรลุ  = มี 

ดัชนี
ที่ 

องคประกอบ 
   เปาหมาย   

2551 

ผลลัพธ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 = ไมบรรลุ  = ไมมี 

คะแนน
การ

ประเมิน 

391,138,649.74 
2.18 คาใชจายทั้งหมดที่ใชใน

ระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนิสิต   

          7,000   

บาทตอคน 

7,224.77  

บาทตอคน 53,906.50 7,255.87   3 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต     3.00 

3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและ

ศิษยเกา  
ระดับ 8 ระดับ 8 ระดับ 8   3 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิต

ที่ครบถวนและสอดคลอง

กับคุณลักษณะ ของ

บัณฑิตที่พึงประสงค  

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4   3 

3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา   ระดับ 2 ระดับ 2-3 ระดับ 5   3 

3.4 รอยละของนิสิตที่เขารวม

กิจกรรมโครงการพัฒนา

นิสิตตอจํานวนนิสิต

ทั้งหมด  

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100   3 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย     2.89 

4.1 มีการพัฒนาระบบและ

กลไกการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ   3 

4.2 มีระบบบริหารจัดการ

ความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรค  

5  ขอ 5 ขอ  5 ขอ   3 

272,024,710 

4.3 จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายใน

มหาวิทยาลัยตอจํานวน

อาจารยประจํา และ

บุคลากรวิจัย   

             

105,000      

บาทตอคน 

   

103,924.41  

บาทตอคน 
2,252 

120,792.50   3 

647,235,321 

4.4 จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนอาจารยประจํา

และบุคลากรวิจัย   

             

205,000      

บาทตอคน 

213,120.13  

บาทตอคน 2,252 287,404.67   3 
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 

2550 2551 

ประเมิน
ตาม

เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวตัง้  = บรรลุ  = มี 

ดัชนี
ที่ 

องคประกอบ 
   เปาหมาย   

2551 

ผลลัพธ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 = ไมบรรลุ  = ไมมี 

คะแนน
การ

ประเมิน 

1,619 

4.5 รอยละของงานวิจัย และ

งานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร และ/หรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดบัชาติ 

และระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย   

รอยละ 40 
รอยละ 

41.16 

2,252 
71.89%   3 

4.6 จํานวนผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรใน

ปการศึกษานั้น  

11 ช้ินงาน 14 ช้ินงาน 14 ช้ินงาน   3 

716 

4.7 รอยละของบทความวิจัยที่

ไดรับการอางอิง (citation) 

ใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมูล ระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย    

รอยละ 25 
รอยละ 

26.22 
2,521 28.40%   3 

1,208 

4.8 รอยละของอาจารยประจํา

และบุคลากรวิจัยที่ไดรับ

ทุนทําวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย  

รอยละ 50 
รอยละ 

41.26 
2,252 53.64%   3 

1,311 

4.9 รอยละของอาจารยประจํา

และบุคลากรวิจัยที่เขารวม

ประชุมวิชาการ และ/หรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ  

รอยละ 60 
รอยละ 

54.85 2,252 58.21%   2 
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 

2550 2551 

ประเมิน
ตาม

เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวตัง้  = บรรลุ  = มี 

ดัชนี
ที่ 

องคประกอบ 
   เปาหมาย   

2551 

ผลลัพธ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 = ไมบรรลุ  = ไมมี 

คะแนน
การ

ประเมิน 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม     3.00 

5.1 มีระบบและกลไกในการ

บริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย  

ระดับ 5 ระดับ 7 ระดับ 6   3 

791 

5.2 รอยละของอาจารยประจํา

ที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพใน  

ระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารย

ประจํา   

รอยละ 30 
รอยละ 

38.94 

2,316 
34.15%   3 

2,755 

5.3 รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติ

ตออาจารยประจํา  

รอยละ 90 
รอยละ 

90.96 
2,056 133.99%   3 

5.4 มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ

มาใชในการพัฒนาการ

เรียน การสอน และการ

วิจัย  

5 ขอ 5 ขอ  5 ขอ   3 

674,639,638.72 

5.5 คาใชจายและมูลคาของ

หนวยงานในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมตออาจารยประจํา  

 

             

230,000      

บาทตอคน 

    

239,143.86   

บาทตอคน 
2,056.00 328,132.12   3 
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 

2550 2551 

ประเมิน
ตาม

เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวตัง้  = บรรลุ  = มี 

ดัชนี
ที่ 

องคประกอบ 
   เปาหมาย   

2551 

ผลลัพธ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 = ไมบรรลุ  = ไมมี 

คะแนน
การ

ประเมิน 

749,599,610.00 
5.6 รายรับในการใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพของ

มหาวิทยาลัยตออาจารย

ประจํา  

             

290,000      

บาทตอคน 

    

290,369.51   

บาทตอคน 
2,056.00 364,591.25   3 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม     2.67 

6.1 มีระบบและกลไกในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 6   3 

1,506.00 
6.2 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมในการอนุรักษ

พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต  

รอยละ 3 
รอยละ  

5.39 
42,099.38 3.58%   3 

23,613,798.55 

6.3 รอยละของคาใชจายและ

มูลคาที่ใชในการอนุรักษ

พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ  

รอยละ 1.50 
รอยละ  

0.65 4,679,614,419 
0.50%   2 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ     2.92 

7.1 สภามหาวิทยาลัยใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถ

ผลักดันมหาวิทยาลัยให

แขงขันไดในระดับสากล  

4 ขอ 3 ขอ  5 ขอ   3 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก

ระดับของมหาวิทยาลัย  
ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4   3 

7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัย

สูองคการเรียนรูโดยอาศัย

ผลการประเมินจากภายใน

และภายนอก  

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5   3 

7.4 มีระบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

  

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5   3 
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 

2550 2551 

ประเมิน
ตาม

เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวตัง้  = บรรลุ  = มี 

ดัชนี
ที่ 

องคประกอบ 
   เปาหมาย   

2551 

ผลลัพธ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 = ไมบรรลุ  = ไมมี 

คะแนน
การ

ประเมิน 

7.5 ศักยภาพของระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอน และการ

วิจัย  

ระดับ 6 ระดับ 6 ระดับ 6   3 

7.6 ระดับความสําเร็จในการ

เปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   3 

132 
7.7 รอยละของอาจารยประจํา

ที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รอยละ 3 รอยละ 4.78 

2521 

5.24%   3 

7.8 มีการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา  

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   3 

7.9 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงช้ีและ

เปาหมายของระดับองคกร

สูระดับบุคคล  

ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 8   3 

4.09 7.10 รอยละของระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการ  รอยละ 71 
รอยละ 

69.49 5.00  
81.80%   2 

7.11 การใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย

รวมกัน   

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   3 

70,424,402.26 
7.12 งบประมาณสําหรับการ

พัฒนาคณาจารยทั้งใน

ประเทศและ ตางประเทศ

ตออาจารยประจํา  

         

25,000       

บาทตอคน 

29,546.84  

บาทตอคน 
2,316 

30,407.77   3 

3,549 7.13 รอยละของบุคลากรประจํา

สายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  

 

 

รอยละ 75 
รอยละ 

69.54 3,549 
100.00%   3 
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา 

2550 2551 

ประเมิน
ตาม

เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวตัง้  = บรรลุ  = มี 

ดัชนี
ที่ 

องคประกอบ 
   เปาหมาย   

2551 

ผลลัพธ 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 = ไมบรรลุ  = ไมมี 

คะแนน
การ

ประเมิน 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ     2.40 

8.1 มีระบบ และกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ  

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7   3 

3,117,500,000.00 8.2 รอยละของเงินรายไดจริง

จากภายนอกทั้งหมดตอ

รายรับจริงทั้งหมด  

รอยละ 41 
รอยละ 

37.79 7,445,300,000.00 
41.87% 

 
  

 
  3 

3,405,739,243.00 8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวน

นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  
65,000 บาท

ตอคน 

58,428.77 

บาทตอคน 53,906.50 
63,178.64 

 
  

 
  1 

4,168,989,446.97 75,000 บาท

ตอ FTES 
74,285.50 

53,906.50 
77,337.42 

4,276.09 

8.4 คาใชจายทั้งหมดตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา  
ระหวาง(-

9.99%) ถึง 

9.99% ของ

เกณฑ 

2.29% 
73,061.33 

5.85% 

  2 

1,485,300,000.00 8.5 รอยละของเงินเหลอืจาย

สุทธิตองบดําเนินการ รอยละ 18 
รอยละ 

14.78 5,960,000,000.00 
24.92%   3 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     3.00 

9.1 มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายในที่

เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

การศึกษา  

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7   3 

9.2 มีระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 6   3 

9.3 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน  
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   3 
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ตารางที่ ตารางที่ 33..11..33      สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตวับงชี้ของสกอสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตวับงชี้ของสกอ..  ((ส ส 11.).)
มหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศาสตร   ประเภทสถาบัน     ประเภทสถาบัน     เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัยเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.) 

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย 

องคประกอบที่ 1         

  ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ  7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 70 รอยละ 88.89 2 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน
องคประกอบที่ 1 

    2.50   

องคประกอบที่ 2         

  ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.4 ≥+10% หรือ ≤-10% 7.41% 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

ป.เอกอยูระหวาง ป.เอก 48.70 % 

40-59 %,ป.ตรี < 5 % ป.โท 47.62 % 

  

ตัวบงชี้ที่ 2.5 

  ป.ตรี 3.67 % 

2 บรรลุเปาหมาย 

ศ.1.64% 

รศ. 21.89% 

ผศ. 23.48 % 

  

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ศ.,รศ.,ผศ.  รวมกันอยู

ระหวางรอยละ    45-69      

รศ. ขึ้นไป ≥ 30 

รวม 47.02% 

1 ไมบรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 3 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80 รอยละ 82.65 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 93 รอยละ 93.62 2 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.11 คาเฉลี่ย ≥ 3.95 คาเฉลี่ย 3.94 3 ไมบรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละ 0.50 รอยละ 0.51 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละ 85 รอยละ 91.58 3 บรรลุเปาหมาย 

  

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันที่

เนนวิจัย)         
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.) 

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน
องคประกอบที่ 2     

2.54    

องคประกอบที่ 3         

  ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน
องคประกอบที่ 3     

3.00 
  

องคประกอบที่ 4         

  ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.2 5 ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  
ตัวบงชี้ที่ 4.3 310,000 บาทตอคน 

408,197.17 

บาทตอคน 
3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 40 รอยละ 71.89 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละ 25 รอยละ 28.40 3 บรรลุเปาหมาย 

  

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันที่

เนนวิจัย)     

  

  

เฉล่ียคะแนน
องคประกอบที่ 4     

3.00 
  

องคประกอบที่ 5         

  ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 30 รอยละ 34.15 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 90 รอยละ 133.99 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 71 81.80 2 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน 

องคประกอบที่ 5     
2.75 

  

องคประกอบที่ 6         

  ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 3 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 6 
     

3.00 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.) 

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย 

องคประกอบที่ 7         

  ตัวบงชี้ที่ 7.1 4 ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 6 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 3 รอยละ 5.24 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 7 ระดับ 8 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน 

องคประกอบที่ 7     
3.00 

  

องคประกอบที่ 8         

  ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน 

องคประกอบที่ 8     
3.00 

  

องคประกอบที่ 9         

  ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 5 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน 

องคประกอบที่ 9     
3.00 

  

            

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัว
บงช้ีของทุกองคประกอบ     2.80 
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33..22  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ตารางที่ตารางที่  33..22..11      สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของสกอสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ..  ((ส ส 22.).)
มหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศาสตร   ประเภทสถาบัน     ประเภทสถาบัน     เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัยเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  
  

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมิน  (ตาม
เกณฑ สกอ.) 

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย 

มาตรฐานที ่1         

  ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80 รอยละ 82.65 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 93 รอยละ 93.62 2 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.11 คาเฉลี่ย  ≥ 3.95 คาเฉลี่ย 3.94 3 ไมบรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละ 0.50 รอยละ 0.51 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 1     2.75 

  

มาตรฐานที ่2  ก         

  ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ  7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 70 รอยละ 88.89 2 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 3 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.1 4 ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 6 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 3 รอยละ 5.24 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 7 ระดับ8 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 5 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน            

มาตรฐานที่ 2 ก     
2.94  
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มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมิน  (ตาม
เกณฑ สกอ.) 

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย 

มาตรฐานที ่2 ข         

  ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

 ตัวบงชี้ที่ 2.4 ≥+10% หรือ ≤-

10% 

0.0741 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

ป.เอกอยูระหวาง ป.เอก 48.70 % 2 บรรลุเปาหมาย 

40-59 %,ป.ตรี < 5 % ป.โท 47.62 %     

  

ตัวบงชี้ที่ 2.5 

  ป.ตรี 3.67 %     

ศ.1.64% 

รศ. 21.89% 

ผศ. 23.49 % 

  

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ศ.,รศ.,ผศ.  รวมกัน

อยูระหวางรอยละ    

45-69              

รศ. ขึ้นไป ≥ 30 
รวม 47.02% 

1 ไมบรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละ 85 รอยละ 91.58 3 บรรลุเปาหมาย 

  

(ตัวบงชี้เฉพาะ

สถาบันที่เนนวิจัย)         

  ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.3 310,000 บาทตอคน 408,197.17  บาทตอคน 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 40 รอยละ 71.89 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละ 25 รอยละ 28.40 3 บรรลุเปาหมาย 

  

(ตัวบงชี้เฉพาะ

สถาบันที่เนนวิจัย)         

  ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 30 รอยละ 34.15 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 90 รอยละ 133.99 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 71 รอยละ 81.80 3 บรรลุเปาหมาย 
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มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมิน  (ตาม
เกณฑ สกอ.) 

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 3 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน 

มาตรฐานที่ 2 ข     
2.68 

  

มาตรฐานที ่3         

  ตัวบงชี้ที่ 4.2 5 ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนน
มาตรฐานที่ 3     3.00   

เฉล่ียคะแนนรวมทุก
ตัวบงช้ีของทุก
มาตรฐาน     

2.80 

  

  

33..33  สรุปผลการประเมินตามมุมมองดานการบริการจัดการสรุปผลการประเมินตามมุมมองดานการบริการจัดการ  
  

ตารางที่ ตารางที่ 33..33..11      สรุปการประเมินตามสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชี้ของสกอมุมมองดานการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชี้ของสกอ..  ((ส ส 33.).)
มหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศาสตร   ประเภทสถาบัน     ประเภทสถาบัน     เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัยเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

  

  มุมมองดานการบริหาร
จัดการ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.) 

บรรลุ/ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสยี 
  ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.4 ≥+10% หรือ ≤-

10% 0.0741 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80 รอยละ 82.65 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 93 รอยละ 93.62 2 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.11 คาเฉลี่ย ≥ 3.95 คาเฉลี่ย 3.94 3 ไมบรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละ 0.50 รอยละ 0.51 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 
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  มุมมองดานการบริหาร
จัดการ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.) 

บรรลุ/ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 30 รอยละ 34.15 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 90 รอยละ 134 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 71 รอยละ 81.80 2 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 5 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนนดาน
นักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย     2.73 

  

2 ดานกระบวนการภายใน 

  ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ  7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 70 รอยละ 88.89 2 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละ 85 รอยละ 91.58 3 บรรลุเปาหมาย 

  

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันที่

เนนวิจัย)         

  ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 3 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.1 4 ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 7 ระดับ8 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 6 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนนดาน
กระบวนการภายใน     2.91 

  

3 ดานการเงิน 

  ตัวบงชี้ที่ 4.3 105,000 บาทตอคน 

120.792.50  บาทตอ

คน 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนนดานการเงิน     3.00   
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  มุมมองดานการบริหาร
จัดการ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน(ตาม
เกณฑ สกอ.) 

บรรลุ/ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

4 ดานบุคลากรการเรยีนรู และนวัตกรรม 
ป.เอก 48.70 % 

ป.โท 47.62 % 

  

ตัวบงชี้ที่ 2.5 

ป.เอกอยูระหวาง 

40-59 %,ป.ตรี < 

5 % ป.ตรี 3.67 % 

2 บรรลุเปาหมาย 

ศ.1.64% 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

รศ. 21.89% 0 0 

ผศ. 23.48 % 0 0 

  ตัวบงชี้ที่ 2.6 
ศ.,รศ.,ผศ.  รวมกัน

อยูระหวางรอยละ    

45-69              

รศ. ขึ้นไป ≥ 30 รวม 47.02% 0 0 

  ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 3 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.2 5 ขอ 5 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 45 รอยละ 49.56 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละ 25 รอยละ 28.40 3 บรรลุเปาหมาย 

  

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันที่

เนนวิจัย)         

  ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 6 ระดับ 6 3 บรรลุเปาหมาย 

  ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 3 รอยละ 5.24 3 บรรลุเปาหมาย 

เฉล่ียคะแนนดาน
บุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม     

2.75 
  

           

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัว
บงช้ีของทุกมุมมองดาน
การบริหารจัดการ     

2.80 
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                                                                                                            สวนที่สวนที่ 44  

  
  

44..1 1     การวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ  
  

จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของสถาบัน 
แยกตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน  

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งโดยประชาคมของมหาวิทยาลัยและโดยผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกมหาวิทยาลัย  ในการจัดทําแผนการดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผน การ

ทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน นอกจากนี้ ในการถายทอด

แผนงานสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ก็มีคณะกรรมการดําเนินการในเรื่องนี้อยางเปนระบบ

และชัดเจน 

แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรกําหนดแนวทางใหหนวยงานในระดับคณะ สถาบัน และสํานักจัดทํา

พันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนกําหนดใหหนวยงานยอยปรับปรุงและพัฒนา

แผนการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมที่รองรับจากการถายทอดแผนงานจากระดับมหาวิทยาลัย และมีการ

ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและชัดเจน   

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรจัดทําคูมือการจัดทําแผนและการติดตามประเมินผล และจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

ของหนวยงาน เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผน การปรับปรุงแผน และการติดตาม

ประเมินผลอยางถูกตอง นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบการบริหารแผนแบบ Online และใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารในระดับหนวยงานที่เชื่อมโยงกับระดับวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหเปนปจจุบัน 

 

 

 

 
 

สรุปผลการประเมินและการวิเคราะหตนเองสรุปผลการประเมินและการวิเคราะหตนเอง  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกควบคุมการบริหารจัดการหลักสูตรอยางครบถวน 

2. มีกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน สงผลใหความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยู

ระดับดีมาก 

3. มีการสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย ทําใหมีจํานวนหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเฉพาะคณะวิชาที่ไมดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาโดยมี

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปดสอนที่ชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการใหแตละคณะมีการบริหารจัดการใหอัตราสวนของนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

ตออาจารยประจําเขาเกณฑมาตรฐานทั้งที่สูงและต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในทุกๆรอบปการศึกษา โดย

กําหนดแผนการรับนิสิตใหมของคณะวิชาที่เหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

3. นอกเหนือจากมาตรการสงเสริมใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการแลว  มหาวิทยาลัยควรกําหนด

เงื่อนไขการรับพนักงานสายอาจารยจะตองมีผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ 
 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิต และผูบริหารระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องในการผลักดันใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย 

2. มีระบบการพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง มีการกําหนดใหนิสิตตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

สอดคลองกับคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ในดานคุณธรรม  ดานทักษะวิชาการ/วิชาชีพ ดานพัฒนา

บุคลิกภาพ และดานสุขภาพ  โดยรายงานใบรายงานกิจกรรม 

3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายใหนิสิตทั้งที่กําหนดและใหเลือกไดตามความสนใจ 

4. มีโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหมที่เนนกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมท้ังในดานการเรียนและการใช

ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อใหนิสิตเปนพลเมืองที่ดี และเปนผูนําในอนาคต พัฒนาใหนิสิตเปนผูมีคุณธรรม

และจริยธรรม รูจักรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย กตัญู เสียสละ ยุติธรรมและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม ซึ่ง

โครงการดังกลาวไดรับเลือกเปนผลงานดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนําเสนอ

เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2552 ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย 
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โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรมีการประสานงานเพื่อการติดตามและการกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตระหวางวิทยาเขตเพิ่ม

มากขึ้น 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน และประสานงานดานกิจการ

นิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต 
 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยฯ  มีหนวยงานกลาง (สวพ. มก) ในการบริหารจัดการงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาระบบและ

บริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย ซึ่งเอื้อตอการขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย นักวิจัยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา และมีศักยภาพ

ในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู ในฐานขอมูลสากล ติดอันดับ 1  

ใน 400 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และอยูในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองและสามารถพัฒนาความเขมแข็งใหสังคม ชุมชน และ

ประเทศชาติ 

5. มหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยโดยสื่อตางๆ  ซึ่งทําใหผลงานวิจัยไดรับการ

เผยแพรสูสังคมในวงกวาง โดยเฉพาะวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร ซึ่งไดรับการยอมรับใหเปน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยูในฐานขอมูล SCOPUS 

6. มหาวิทยาลัยฯ มีศูนย และสถานีวิจัยกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ เปนแหลงวิจัย ทดลอง ตลอดจน 

ถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสูประชาชน โดยการเชื่อมโยงเครือขายวิชาการ และสรางองคความรู

รวมกับชุมชน 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีกระบวนการในการจัดทําแผนเชิงรุกในดานการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

2. ควรกําหนดนโยบายและมาตรการระดับมหาวิทยาลัยฯ ในการควบคุมใหทุกฝายที่เกี่ยวของใหความ

รวมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และอางอิง

ได  

3. พัฒนางานติดตามประเมินผล โครงการวิจัยใหสามารถประมวลสรุปในเชิงผลผลิต ผลลัพธ และ

ผลกระทบ เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชน ในการบริหารจัดการงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พัฒนาระบบและกลไกในการรวบรวม คัดสรร และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย

สูการใชประโยชน ในระดับตางๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนในเชิงพาณิชย 
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง 

1. คณาจารยสวนใหญมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย มีศักยภาพที่ไดรับการยอมรับจากสังคม

ภายนอกดานงานบริการวิชาการ 

2. มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากรูปแบบ และสามารถตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ สังคม และชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ   

(จดทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง ได 14 สาขา จาก 15 สาขา) 

3. มีการจัดเสวนาวิชาการดานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญเพื่อมุงเนนใหเปนเวทีกลาง ของทุก

ภาคสวนสังคม ในการระดมความคิดเห็นหาขอสรุป เพื่อเปนแนวทางนําเสนอชี้นําทางสังคม 

4. มีการสรางเครือขายในการใหบริการทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ เชน บันทึกขอตกลง

ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและ เอกชน 

5. มีการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการพัฒนาองคความรู การจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา การถายทอดองคความรูสูสังคมและสูเชิงพาณิชย เชน โครงการบมเพาะ 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรจัดสัมมนาทําความเขาใจ กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับรายละเอียดในรางสัญญาและขอ

ควรคํานึงถึง เพื่อไมใหเสียประโยชนในทรัพยสินทางปญญา 
 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายประเภท

กิจกรรม เชน กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ กิจกรรมทางดานศาสนาและประเพณีปฏิบัติ 

2. กองกิจการนิสิตมีความสามารถจัดกิจกรรมท่ีบูรณาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับกิจกรรม

พัฒนานิสิตไดอยางกลมกลืนและเหมาะสม ทําใหไดรับรางวัลคุณภาพจาก สกอ. ในป พ.ศ. 2552 ใน

ผลงานดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เร่ืองรูปแบบการพัฒนานิสิตแบบองครวมดวยกิจกรรมเสริม

หลักสูตรโครงการบัณฑิตยุคใหม 

3. มีจํานวนชมรมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกเขารวมไดตามความ

สนใจ 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีกระบวนการในการจัดทําแผนเชิงรุกในดานการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางชมรมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดผลงานสรางสรรคที่

เดนชัด 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
จุดแข็ง 

1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมมากกวารอยละ 82.07  และใหคําแนะนําที่เปนประโยชน

ในการดําเนินการดานบริหาร วิชาการ 

2. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ใหเปน

ประโยชนกับหนวยงานเพิ่มมากขึ้น 

3. อธิการบดีมีการกําหนดผูรับผิดชอบงานแตละดานไวชัดเจน และติดตามพัฒนางานแตละดานอยาง

ใกลชิดและตอเนื่อง 

4. อธิการบดีมีนโยบายผลักดันใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยวิจัยพรอมท้ังสนับสนุนใหมี

การประชาสัมพันธผลงานวิจัยสูสาธารณะอยางตอเนื่อง 

5. อธิการบดีมีนโยบายสนับสนุนนิสิตใหมีความเขมแข็งทั้งดานวิชาการและกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ ทําใหมีนิสิตไดรับรางวัลจํานวนมาก 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการใหมีฐานขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทางดานการบริหาร

อัตรากําลัง การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการรวมทั้งจัดทําโปรแกรมการรายงานภาระ

งานอาจารยสําหรับวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน 

7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสํานักงานตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเงินรายไดของคณะ สํานัก สถาบัน ไดครบถวนทั้ง 49 หนวยงาน 

8. มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษาและกองการเจาหนาที่รวมกันจัดโครงการอบรมบุคลากรทุกสาย

งานเพื่อพัฒนาความรู ทักษะในวิชาชีพและทัศนคติใหเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ รวมท้ังพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามสมควรของแตละบุคคล 

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรมดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการผานทางสถานีวิทยุ มก. จังหวัดเชียงใหม 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับ ที่ชัดเจนและเปนที่

ยอมรับ  
 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารจัดการดานการเงินอยางเปนระบบ เนนประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน 

ความรวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกรวมทั้งระเบียบในการบริหารและจัดการดานการเงินที่ชัดเจน คลองตัว 

3. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากภายนอก โดยแสวงหาแหลงทุนวิจัย ดําเนินธุรกิจ

จากทรัพยสินทางปญญา สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย รวมทั้งการกระจายการลงทุนกับสินทรัพย

ที่ใหผลตอบแทนสูง 
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โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรเรงดําเนินงานจัดทําระบบบัญชีสามมิติใหเสร็จส้ินทุกระบบ เพื่อใหรองรับการบริหารจัดการ ดาน

การเงินและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็งสามารถดําเนินงานไดตามแผน และสามารถจัดทํา

รายงานการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สามารถสะทอน

ผลการดําเนินงาน จนไดรับรางวัลในระดับชาติ “เปน 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่มีระบบ

ประกันคุณภาพไดมาตรฐาน” ในโครงการประกวดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ที่ สกอ. จัดขึ้น 

2. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง และหนวยงานทุกระดับใหความรวมมือในการ

ดําเนินงานสงผลใหทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยใหกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีวิสัยทัศนที่เปนสากลเพิ่มขึ้น 

4. มีหลักสูตรที่สรางขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานประกันคุณภาพ ไดแก หลักสูตรการฝกอบรม

เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรหาแนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่

สามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะและระดับสถาบัน 

2. ควรทบทวนตัวบงชี้ใหสามารถสะทอนผลลัพธหรือแสดงอัตลักษณของหนวยงาน 

3. ควรสงเสริมใหสภานิสิตกําหนดมาตรฐานคุณภาพดานกิจกรรมนิสิตเพื่อใชในการประเมินผลประจําป 

4. ควรจัดแผนการจัดการความรูดานประกันคุณภาพเพื่อเสริมสรางความรูใหกับบุคลากรและนิสิตอยาง

ทั่วถึง 

 

4.2  สรุปผลการพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 

2551 ระหวางวันที่ 14-19  กันยายน 2551 ซึ่งในรายงานผลการประเมินฯ ดังกลาว คณะกรรมการประเมินฯ ไดให

ขอเสนอแนะภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย นําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลสําหรับการพิจารณา

จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะตามความรับผิดชอบและภารกิจที่เกี่ยวของของรองอธิการบดีฝาย

ตางๆ โดยมีรายละเอียดผลการพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะดังกลาว ดังตอไปน้ี 
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ขอเสนอแนะ การแกไข/ปรับปรุง ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนงาน 

1.  ควรกําหนดตัวชี้ วัดที่สามารถตอบ

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

การสรางโอกาสทางการศึกษา  และการ

เรียนรูตลอดชีวิต ยุทธศาสตรที่ 4 การ

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ ไมควร

เปนตัวชี้วัดเดียวกัน  

2 .  การกําหนดตัวชี้ วัดควรสนองตอบ

เปาประสงคและผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย เชน ยุทธศาสตรที่ 3 การ

พัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบ

บริหารจัดการ  ในตัวชี้วัดที่ 1, 2 และ 3 

เปนตน  

3.  ควรมีการระดมสมองเพื่อจัดทําแผน

ยุทธศาสตร และ Road Map เพื่อการกาวสู

การเปน Research University ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย   

4 .   คว รมี ก า รส ร า ง คว าม เ ข า ใ จกั บ

หนวยงานในการจัดทําแผนเพื่อใหเกิด

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย

และเพื่อการขับเคลื่อนไปสูเปาประสงค

เดียวกัน  

5.  ควรมีการพิจารณาตัวชี้วัดที่ไมบรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางใน

การดําเนินงานและปรับแผนตอไป  

-  นําประเด็นขอเสนอแนะ 1 – 5 ไปวิเคราะห

และใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

พ.ศ. 2552-2555 

ดําเนินการแลว ผูอํานวยการ

กองแผนงาน 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

1.  มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดกลไก

การปดหลักสูตรที่เปนรูปธรรม โดยการ

กําหนดเปนตัวบงชี้สถานะภาพของ

หลักสูตร เชน จํานวนนิสิตที่ต่ํากวากําหนด 

จํานวนปที่ไมสามารถรับนิสิตไดตาม

กําหนด เปนตน 

- สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการปด

หลักสูตร/รายวิขาและกําหนดขั้นตอนการปด

หลักสูตร (ตามบันทึก ที่ ศธ 0513 

10102/4968 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552) 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ  

กองบริการ

การศึกษา 

2.  ควรมีการดําเนินการวิจัยสถาบันดาน

การสรางกิจกรรมนอก หรือในหลักสูตรที่มี

- ไดมีการกําหนดใหการปรับปรุง/การเปด

หลักสูตรของ มก. ตองดําเนินการวิจัย 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ  
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ขอเสนอแนะ การแกไข/ปรับปรุง ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

สวนชวยในการสรางทักษะหรือ

ความสามารถตางๆ ของนิสิต และนําผลที่

ไดมาปรับปรุงการออกแบบหลักสูตรตอไป 

สถาบันฯ เพื่อนําผลการวิจัยมากําหนดและ

พัฒนาหลักสูตร 

-  มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดสัมมนา

เผยแพรผลงานการวิจัยสถาบันฯที่เกี่ยวของ 

กับการสรางกิจกรรมนอก/ในหลักสูตร  

กองบริการ

การศึกษา 

และสวพ.มก. 

3.  ควรมีแผนงานและมาตรการในการ

บริหารจัดการใหอัตราสวนจํานวนนิสิตเต็ม

เวลาตออาจารยประจําในกลุมคณะวิชา

บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

ของทุกวิทยาเขต ใหใกลเคียงกับเกณฑ

มาตรฐานในทุกๆ รอบปการศึกษา 

-  กําหนดเปนมาตรการในการจัดทําแผนการ

รับนิสิตและแผนอัตรากําลัง 

ดําเนินการแลว ผูอํานวยการ

กองแผนงาน 

4.  ควรมีมาตรการและแผนงานที่ชัดเจน

และเปนรูปธรรมในการสนับสนุนให

อาจารยที่อยูในเกณฑขอตําแหนงทาง

วิชาการ ไดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ใน

ระยะเวลาตามเกณฑที่กําหนด โดยเฉพาะ

วิทยาเขตเปดใหม ไดแก วิทยาเขตศรีราชา 

และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด

สกลนคร 

- ทางวิทยาเขตจัดสรรงบประมาณที่ใชพัฒนา

บุคลากรอยางเพียงพอ สนับสนุนใหอาจารย

รุนใหมไดรับทุนระยะสั้นและ/หรือระยะยาว

เพื่อพัฒนาทักษะ  

-  เชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายและใหคํา 

แนะนําการพัฒนางานวิจัย 

-  กําหนดมาตรการเพื่อเรงใหอาจารยขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

วิทยาเขตและ

คณบดี 

5.  มหาวิทยาลัยควรใชเครือขายที่มีอยูทั้ง

ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรใหเปน

แหลงเรียนรูของนิสิต  เพื่อเปดโอกาสให

นิสิตไดเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  

และใชเปนแนวทางไดทุกสาขาวิชา มีการ

เสริมคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะใน

การเปนผูนําในการประกอบอาชีพที่มีความ

เกี่ยวของกับทางการเกษตรใหดียิ่งขึ้นใน

กระบวนการผลิตบัณฑิต 

- จัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและ

การพัฒนาศักยภาพใหแกนิสิตโดยความ

รวมมือระหวาง มก. และ ธกส. 

- เปดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรเพื่อเพิ่ม

ชองทางการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใน

สาขาวิชาตางๆเพิ่มขึ้น 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ  

6.  ควรสงเสริมใหจัดทําการวิจัยสถาบัน

และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ใหครบทุกสาขาวิชา  โดยจัดทําอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

-  จัดโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียนใหแก

คณาจารย สวพ.มก. จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ   

คณะวิชาและ 

สวพ.มก. 
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ขอเสนอแนะ การแกไข/ปรับปรุง ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

7.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดคุณลักษณะ

ของผลการเรียนรู (learning outcome) ที่

บัณฑิตทุกสาขาวิชาตองมีใหชัดเจน  ทั้งนี้

การดําเนินงานในทุกขั้นตอน ทั้งปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิตตองมุง

ไปสูผลการเรียนรู 

-  จัดโครงการอบรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ใหแกคณาจารยเพื่อสรางความรูความเขาใจ  

-  จัดโครงการอบรมแนวทางการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนใหแก

คณาจารย 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ  

8.  ถึงแมในภาพรวมอาจารยสวนใหญจะมี

ความเขาใจและทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน  แตในบางหนวยงานยังขาด

ความเขาใจในเรื่องความจําเปนและวิธีการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น จึง

นาจะทําการประชุมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนา

คณาจารยในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น 

สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและจัดสรรงบประมาณให

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีการจัดอบรม

สัมมนาใหอาจารยมีความรูความเขาใจและ

ทราบวิธีการทําวิจัยในชั้นเรยีนเพื่อพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ  

กองบริการ

การศึกษา 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

1.  ควรมีการประเมินคุณภาพการบริการ 

โดยการทําวิจัยเพื่อคนหาผลของการ

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ

ดานกายภาพ รวมถึงสวนประกอบดาน

อื่นๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาระยะยาว 

ประชุมหนวยงานเพื่อรับทราบผลการ

ดําเนินงานการประเมินคุณภาพการบริการ

และกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการ

บริการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

ผูอํานวยการ

กองกิจการ

นิสิต 

2.  ควรนําผลการสํารวจความตองการไป

ใชตอในการพัฒนาในระดับคณะ 

หนวยงานตางๆ และควรมีการสํารวจความ

ตองการที่ครอบคลุมในทุกๆ ชั้นป 

สํารวจความตองการจําเปนของนิสิตทุกชั้นป ยังไมได

ดําเนินการ 

รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

ผูอํานวยการ

กองกิจการ

นิสิต 

3.  ควรสํารวจความตองการจําเปนของ

นิสิตปที่ 1 หลังจากนิสิตไดเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอยางนอย 1 เดือน เพื่อใหได

ขอมูลเชิงประจักษ 

สํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 

ในชวง 1 เดือนหลังเปดภาคการศึกษาตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการโดยจัดเก็บ

ในชวงพิธีไหวครู 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

ผูอํานวยการ

กองกิจการ

นิสิต 
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4.  ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพ

การใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแก

นิสิตและศิษยเกาใหครบทุกหนวยงาน 

โดยเฉพาะในระดับคณะวิชาและควรวาง

แผนการพัฒนาใหชัดเจน 

มหาวิทยาลัยจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใหดําเนินการนําผลการประเมินมา

วางแผนพัฒนา โดยกําหนดชวงเวลาการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน 

ยังไมได

ดําเนินการ 

รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

5.  ควรเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เนนเชิง

บูรณาการวิชาการ บําเพ็ญประโยชน 

อนุรักษส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และ

นันทนาการเขาดวยกัน โดยเฉพาะควรใหมี

กิจกรรมวิชาการเสริมใหมากขึ้น 

ในปการศึกษา 2551 การดําเนินกิจกรรมนิสิต

ในแตละโครงการเนื้อหาของกิจกรรมใหมี

กิจกรรมเสริมวิชาการมากขึ้น รวมทั้งแสดงให

เห็นถึงการบูรณาการเขาดวยกันดวย 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

ผูอํานวยการ

กองกิจการ

นิสิต 

6.  การสรางเกณฑในโครงการบัณฑิตยุค

ใหมที่กําหนดใหมีการเลือกกิจกรรมพัฒนา

ตางๆ ไว 4 ประเภท (คุณธรรม ทักษะ

วิชาการ/วิชาชีพ บุคลิกภาพ และสุขภาพ)  

ควรมีการเชื่อมโยงกับการดําเนินกิจกรรมที่

ระบุไวในขอบังคับธรรมนูญนิสิตที่เกี่ยวของ

กับกิจกรรมพัฒนานิสิต 3 กลุมหลัก และ 

สกอ. เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

เกณฑโครงการบัณฑิตยุคใหมมุงให

สอดคลองและตอบสนองตอคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคของ มก. เปนหลัก 

รูปแบบกิจกรรมของโครงการเปนกิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่มุงสรางโอกาสใหนิสิตได

ดําเนินการ ใน 3 กรอบหลัก ของ สกอ. คือ 

บําเพ็ญประโยชน ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

ผูอํานวยการ

กองกิจการ

นิสิต 

7.  ควรมีการรวบรวมขอมูลกิจกรรม/

โครงการตางๆ แยกตามหมวดหมู 3 กลุม

หลัก และสอดคลองกับ 5 ประเภทของ 

สกอ. โดยระบุถึงการดําเนินงานในระดับ

มหาวิทยาลัย องคการนิสิต สโมสร ชมรม 

คณะวิชา หนวยยอยอื่นๆ  

มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมขอมูลกิจกรรม/

โครงการแยกตามหมวดหมู 3 กลุมหลัก แตยัง

ขาดความสอดคลองที่ชัดเจนกับ 5 ประเภท

ของ สกอ. ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดจัดประชุม 

4 วิทยาเขตเพื่อปรับองคประกอบของ

กิจกรรมในโครงการบัณฑิตยุคใหมโดยเนน

ความสอดคลองกับ 5 ประเภทของ สกอ.  

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

ผูอํานวยการ

กองกิจการ

นิสิต 

8.  ควรนําผลการประเมินโครงการตางๆ 

มาพิจารณาในดานตางๆ ทั้งความ

เหมาะสมของกิจกรรม จํานวนผูเขารวม 

งบประมาณ เพื่อบูรณาการโครงการตางๆ 

ใหเกิดการประหยัดการใชงบประมาณ  

เวลา และพิจารณาคุณภาพ ผลกระทบ 

(Impact)  ที่มีตอมหาวิทยาลัยและตัวนิสิต 

มหาวิทยาลัยอยูในชวงระหวางของการ

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุค

ใหมที่ใชมา 4 ปเพื่อพัฒนาปรับปรุงใหเกิด

ประสิทธิภาพตอไป 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายพัฒนา

กายภาพ และ

ผูอํานวยการ

กองกิจการ

นิสิต 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

1.  มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางให

ผูทําวิจัยสังเคราะหองคความรู และนําองค

ความรูที่ไดจากการงานวิจัยถายทอดไปสู

ระดับตางๆ ตั้งแตทองถิ่นจนถึงการใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

1. ใหขอมูลความรูแกอาจารย นักวิจัย ในการ

พัฒนางานวิจัยสูการใชประโยชนในชุมชน

และเชิงพาณิชย 

-  มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยที่มี

ศักยภาพเชิงพาณิชย 

-  มีงบประมาณสนับสนุนการถายทอด

ผลงานวิจัยสูชุมชนและทองถิ่นผานทางสถานี

วิจัยตางๆ และวิทยาเขตตลอดจนผานทาง

วิทยุ มก.  TV จัดทําส่ือตางๆ เชน DVD 

เอกสาร  

- โครงการประกวดนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2552  

- จัดสัมมนา/เสวนาเกี่ยวกับการพัฒนา

งานวิจัย/นวัตกรรมสูการใชประโยชนในชุมชน

และเชิงพาณิชย 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายวิจัย  

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

แหง มก. และ

สํานักงาน

บริการ

วิชาการ 

2. ควรหามาตรการใหผูทําการวิจัยทําการ

กรอกขอมูลงานวิจัยในฐานขอมูลของ

มหาวิทยาลัยใหถูกตองครบถวน 

- กําหนดแนวทางและมาตรการ/งานวิจัยที่

ถูกตองครบถวนและอางอิงได โดยนําไป

เพิ่มเติมในแบบฟอรมการรายงานภาระงาน

ขั้นต่ําของอาจารยและบุคลากร 

- เชื่อมโยงฐานขอมูลงานวิจัยฯ กับระบบ

ภาระงานอาจารยในมหาวิทยาลัยฯเพื่อคิด

ภาระงานดานการวิจัยและจัดทํามาตรการใน

การควบคุมที่ชัดเจน 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา

แหง มก. 

องคประกอบที่ 5 บริการวิชาการแกสังคม 

1.  ควรพิจารณารายละเอียดในรายงานผล

การ วิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจและ

ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ

ที่ไดคะแนนนอย เพื่อเพิ่มคุณภาพการ

ใหบริการเพิ่มขึ้น 

-  นํารายงานผลการวิจัยเสนอหนวยงานที่ได

สํารวจความพึงพอใจนําไปปรับปรุงการ

ใหบริการ โดยการเปดเวทีกลางใหกับแตละ

ฝายทั้งภาครัฐและเอกชน ไดใชเวทีกลางของ

มหาวิทยาลัยในการระดมความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเพื่อหาแนว

ทางแกไขและขอสรุปรวมกัน   

-  ปรับปรุงบทบาทการใหบริการวิชาการแก

สังคมใหเดนชัดขึ้น โดยนําขอสรุปเสนอ

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายบริการ

วิชาการ และ

สํานักงาน

บริการ

วิชาการ 



 

 264 

ขอเสนอแนะ การแกไข/ปรับปรุง ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

รัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อ

หาแนวทางแกไขในฐานะตัวแทนของ

ประชาชนในภาคของสถาบันอุดมศึกษา 

2.  ควรมีการนําเสนอสรุปผลการใหบริการ

วิชาการแกสังคม 

เพิ่มชองทางในการเผยแพรขาวสารการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  โดย  

-  การจัดทําสรุปรายงานเสนอมหาวิทยาลัย

และรัฐบาลในลักษณะรูปเลม และนําเอกสาร

การประชุมเผยแพรใหสามารถดาวนโหลด

ทางเว็บไซตของสํานักงานบริการวิชาการ 

-  นําผลการประชุมเสวนาของมหาวิทยาลัย

เผยแพรในส่ือประเภทตางๆ เชน หนังสือ 

นิตยสาร วิทยุ เปนตน 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝายบริการ

วิชาการ และ

สํานักงาน

บริการ

วิชาการ 

องคประกอบที่ 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.  ควรมีการเนนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร ซึ่งเปน

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

-  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร  

โดยมีสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมเกษตร

เปนหนวยงานที่รวบรวม รักษา และจัดแสดง

อุปกรณทางการเกษตร ส่ิงประดิษฐที่เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรการเกษตร เปนภูมิปญญาของ

คนไทย และเปนศูนยการศึกษาเกี่ยวกับ

ประวัติการเกษตรรวมทั้งพรรณไมในวรรณคดี 

-  จัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง 

วัฒนธรรมผาไทในประเพณีแตงงาน  และ

สงกรานตของชนเผาไท 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝาย

อํานวยการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

1.  สภามหาวิทยาลัยควรมีการประเมินผล

งานของอธิการบดีโดยมีการกําหนด

หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ดําเนินงานของอธิการบดีและกําหนด

หลักเกณฑที่ชัดเจน 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

นายกสภา

มหาวิทยาลัย 

2.  ควรสงเอกสารใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันทุกครั้ง      

ปรับปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ประจําป 2552 โดยเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน

ประชุมจากเดิม วันจันทรสัปดาหที่ 3 ของ

เดือน เปนวันจันทรสัปดาหที่ 4 ของเดือน 

ดําเนินการแลว รองอธกิารบดี

ฝาย

อํานวยการ

และงานการ

ประชุม

กองกลาง 
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3.  ควรแจงใหคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยไดทราบเกี่ยวกับเกณฑการ

ประเมินสภามหาวิทยาลัย 

นําเกณฑการประเมินในสวนที่เกี่ยวของกับ

สภามหาวิทยาลัยตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการที่ ก.พ.ร. กําหนดแจงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยรับทราบในที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการแลว คณะกรรม 

การสภา 

มหาวิทยาลัย 

4.  มหาวิทยาลัยควรใหความเขาใจ

เกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการความรู

แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับเพื่อ

ดําเนินการจัดทําโครงการการจัดการ

ความรูของหนวยงานตางๆ 

คณะกรรมการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการ

กําหนดแผนการจัดการความรูโดยจัด

โครงการตางๆ 

-  โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง  “จัดการ

ความรูอยางไรใหไดผล  เห็นเปนรูปธรรม” 

-  โครงการ KM สัญจร 

-  มอบรางวัลใหแกหนวยงานที่มีการจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ 

ดําเนินการแลว รองอธิการบดี

ฝาย

อํานวยการ

และคณะ

กรรม 

การจัดการ

ความรู มก. 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

1.  ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะที่ชัดเจน แยก

จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการวิเคราะหและ

จัดทําแผนกลยุทธการเพิ่มรายไดจากแหลง

เงินภายนอก 

- มีการตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อ

ดําเนินการ โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระดมสมองระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดย

จัดทําแผนงานการหารายได โดยเปดโอกาส

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม 

ดําเนนิการแลว รองอธิการบดี

ฝายการเงิน

และทรัพยสิน   

ผอ.กองคลัง 

2.  การใชทรัพยากรของสถาบันรวมกับ

หนวยงานอื่นภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึง

การบริหารจัดการที่กอใหเกิดคุณภาพการ

ใหบริการ  เชน  การดูแลรักษาและปรับปรุง

ทรัพยากรใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน   

มารยาทการใหบริการ เปนตน 

-กําหนดแผนงาน/โครงการการบริหารจัดการ

การทรัพยากร อาคาร สถานที่ รวมทั้งมี

โครงการการใหบริการและคํานึงถึงความ

ปลอดภัยและความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ดําเนินการแลว รองอธกิารบดี

ฝายการเงิน

และทรัพยสิน   

ผอ.สํานักงาน

ทรัพยสิน 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหผูแทน

นิสิตรวมเปนกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีกลไก

ใหแกนักศึกษาไดมีสวนรวมดังกลาว 

คณะกรรมการกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย

ไดเชิญผูแทนนิสิตรวมเปนกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ทําใหนิสิตมีสวนรวมใน

กิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพ 
 

ดําเนินการแลว สํานักประกัน

คุณภาพ 
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ขอเสนอแนะ การแกไข/ปรับปรุง ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

2.  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนิสิตทุก

คณะใชกระบวนการ PDCA ในการจัด

กิจกรรมและโครงการตางๆ โดยเขียนไวให

ชัดเจนในโครงการและรายงานผลการ

ดําเนินงานแตละโครงการใหครอบคลุม

กระบวนการ PDCA 

จัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการ

ประกันคุณภาพใหนิสิตทราบและนําไปใชใน

กิจกรรมนิสิต  

ดําเนินการแลว สํานักประกัน

คุณภาพ 

3.  ควรมีผูทรงคุณวุฒิดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาจากภายนอก

มหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการ

ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของระดับหนวยงานตางๆ  และระดับ

มหาวิทยาลัย 

เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนกรรมการ

ที่ปรึกษาในคณะกรรมการประจําสํานัก

ประกันคุณภาพ  

ดําเนินการแลว สํานักประกัน

คุณภาพ 

4.  ควรมีการทบทวนและสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาให

ทุกหนวยงานเห็นความสําคัญของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง 

- มีโครงการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและ

พิจารณาปรับปรุงดัชนีประเมินคุณภาพ

ภายใน 

- อธิการบดีมีนโยบายใหทุกหนวยงาน จัด

กิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพ แก

บุคลากรของหนวยงาน 

ดําเนินการแลว 

 

 

ดําเนินการแลว 

สํานักประกัน

คุณภาพ 

 

คณะ สํานัก/

สถาบัน 

5.  ควรมีการสรางความเขาใจรวมกันของ

บุคลากรทุกฝายและคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับความหมายของตัวบงชี้และเกณฑ

การประเมินแตละระดับ เนื่องจากยังมีการ

ตีความหมายไมสอดคลองกันในบางสวน 

จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับดัชนีและเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายในกอนการประเมิน

คุณภาพภายใน 

ดําเนินการแลว สํานักประกัน

คุณภาพ 

6.  ควรพิจารณาปรับปรุงตัวบงชี้ของ

หนวยงานสนับสนุนใหมีความสอดคลอง

กับพันธกิจของหนวยงานและสนับสนุนให

หนวยงานมีตัวบงชี้ที่แสดงอัตลักษณของ

หนวยงานดวย 

จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานสนับสนุนในการ

สรางดัชนีประเมินที่เหมาะสมกับหนวยงาน

สํานัก 

ดําเนินการแลว สํานักประกัน

คุณภาพ 
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44..33       ผลงานดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ เปนแนวปฏิบัติที่ด ี

         (Good Practice) 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไดคัดเลือกผลงานดานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 15 เร่ือง ใน 11 สถาบัน จากจํานวนผลงานที่สงทั้งหมด 46 เร่ือง เพื่อจัดนิทรรศการ

เ ผ ย แพ ร ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  “2 5 5 2  ป แ ห ง คุ ณภ าพก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ท ย ” นั้ น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี ไดรับการคัดเลือก จํานวน 2 เร่ือง คือ 

 เรื่อง กระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดวยการใหสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากโครงการ
วิศวกรรมสูการแขงขัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร   

ความเปนมา 
               ขอดอยของบัณฑิตอยางหนึ่งซึ่งไดจากผลการสํารวจความคิดเห็นจากนายจางคือ  การขาดการใฝรู 

และความคิดสรางสรรค   ทําใหคณาจารยของคณะฯ ตองประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอน

ที่ผานๆ มา และคิดหาทางแกไข  โดยหนึ่งในกระบวนการที่คิดขึ้นมาใหม คือ การใหนิสิตสรางสรรคส่ิงประดิษฐ/

นวัตกรรม จากโครงงานวิศวกรรมสูการประกวดแขงขัน   เพราะเห็นวาการแขงขันเปนสิ่งที่นิสิตทุกคนชอบและ 

ทาทาย จึงเปนตัวกระตุนใหนิสิตสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพมาประกวดประชันกัน พรอมท้ังเปนการฝกใหนิสิต

รูจักการพูด การนําเสนอผลงาน และวางแผนเตรียมการใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา  ดังนั้นจึงเปนแนวทางที่มี

โอกาสพัฒนาคุณภาพของนิสิตใหตรงตามความตองการของนายจางไดดีที่สุด  อีกทั้งนิสิตทุกคนตองทําโครงงาน

วิศวกรรม (Engineering Project)  เพราะเปนวิชาบังคับ  โดยที่ผานมานั้นการบริหารจัดการเรื่องโครงงาน

วิศวกรรมนิสิตชั้นปที่ 4  ยังไมเปนระบบที่ดี   คือปลอยใหแตละภาควิชาดําเนินการอยางอิสระและไมเหมือนกัน  

ไมมีการควบคุมดูแลเรื่องคุณภาพ และขาดการสนับสนุนคาใชจายจากทางคณะฯ สงผลใหมีนิสิตจํานวนมากที่

ไมไดวางแผนการดําเนินงานที่ดีและไมมีความกระตือรือรนในการทําโครงงาน  จะมาเรงทําโครงงานหลังจากสอบ

ไลภาคปลายเสร็จแลว จึงทําใหผลงานขาดคุณภาพ  พรอมกับโอกาสในการนําผลงานจากโครงงานวิศวกรรมของ

นิสิตไปเขาประกวดแขงขันในเวทีระดับชาติตางๆ ซึ่งมักจะจัดขึ้นในชวงเดือนมกราคม ถึงเมษายน ก็หายไปดวย  

และยังสงผลตอตัวบงชี้ประกันคุณภาพในดัชนีจํานวนวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติ  หรือ ระดับนานาชาติ 

            การพัฒนาบัณฑิตดวยการยกระดับคุณภาพการทําโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปที่ 4 ตามแนวคิดของการ

จัดใหมีการประกวด แขงขันผลงานนั้นเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนมาโดยมีแนวทางที่สําคัญคือ 

การปลูกฝงนิสิตใหรูจักมีความคิดสรางสรรคและทํางานอยางเปนระบบตามกระบวนการคุณภาพ (Plan Do 

Check Act : PDCA) พรอมกับสรางแรงกดดันใหนิสิตเริ่มดําเนินโครงงานวิศวกรรมตั้งแตตนปการศึกษา และให

แลวเสร็จสมบูรณภายในเดือนมกราคม  เพื่อใหทันสงเขาประกวดแขงขันในเวทีที่จัดขึ้นทั้งในระดับภาควิชา/คณะ/

มหาวิทยาลัย  และใหมีการคัดเลือกผลงานสงเขาประกวดแขงขันตอในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อเพิ่ม

ประสบการณแกนิสิตและชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย  
วัตถุประสงค          
1) เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค  และสรางผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมที่มี

ประโยชนตอสังคมและมีศักยภาพตอการประกวดแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 



 

 268 

2)  เพื่อใหความรูแกนิสิตในกระบวนการคุณภาพ (PDCA) โดยนําเรื่องการทําโครงงานวิศวกรรมมา

เปนกรณีฝกหัด  สอดรับกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้คุณภาพ ที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย  สกอ. สมศ. 

3)  เพื่อใหคณะมีผลงานของนิสิตที่ไดรับรางวัลในการประกวดแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มากยิ่งขึ้น อันจะนํามาซึ่งชื่อเสียง และความนิยมเลือกเขาศึกษาตอที่คณะวิศวกรรมศาสตรของนักเรียนมัธยม

ปลาย 

4) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดรับกับความตองการของนายจางมากยิ่งขึ้น   
การสนับสนุนงบประมาณ 

• งบประมาณจากภายใน   
สวนใหญเปนงบประมาณสนับสนุนนิสิตในการทําโครงงานวิศวกรรม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

             1)  คณะฯ ไดจัดสรรเงินกองทุนการศึกษาวิศวกรรมศาสตรสนับสนุนการทําโครงงานวิศวกรรมของนิสิต

ชั้นปที่ 4 คนละ 2,000 บาท ขึ้นเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2549  และตอเนื่องตลอดมาทุกป รวมเงินที่คณะฯ 

สนับสนุนทั้งสิ้น ปละประมาณ  2,000,000  บาท   

              2)   คณะฯ ไดสนับสนุนการทําโครงงานขนาดใหญ   หรือโครงงานสําคัญที่มีนิสิตทํางานรวมกันหลาย

คนใหแกภาควิชาละ 1 โครงการในแตละป ซึ่งเรียกวา โครงการ One Department One Product  เพื่อพัฒนา

ตนแบบผลิตภัณฑ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย และ/หรือ สามารถสงเขาประกวดแขงขันนวัตกรรมในระดับชาติได  

และตองมีการพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่องในปตอๆ มา โดยไดจัดสรรเงินใหโครงงานๆ ละ 100,000 บาท  ซึ่งรวม

ทุกภาควิชาเปนเงินประมาณปละ 1,000,000 บาท 

 3)  คณะฯ ไดจัดสรรเงินกองทุนฯ ปละ 500,000 บาท เพื่อจัดจางที่ปรึกษานวัตกรรมมาใหคําแนะนําและ

ประเมินผลงานโครงงานวิศวกรรมของนิสิตวามีศักยภาพที่จะพัฒนาตอยอดสูเชิงพาณิชยหรือไม  

• งบประมาณจากภายนอก   
             คณะฯ ไดประสานงานติดตอกับองคกรภายนอก  ภาคเอกชน และศิษยเกา เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน

ทุนการศึกษาเปนรางวัลใหแกโครงงานวิศวกรรมดีเดนซึ่งไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนเปนจํานวนปละ

ประมาณ  3  แสนบาท  จากบริษัท และองคกรตางๆ รวมทั้งศิษยเกา นอกจากนั้นคณะฯยังไดรับงบประมาณจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สถาบันนวัตกรรมแหงชาติ  และผูประกอบการ ในโครงการบม

เพาะวิสาหกิจ เพื่อตอยอดผลงานจากโครงงานวิศวกรรมสูเชิงพาณิชย ประมาณปละ 1- 2 ลานบาท 
ความมีสวนรวมของบุคลากร  

               คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดตั้งรองคณบดีฝายสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ขึ้น

เปนครั้งแรกในป พ.ศ 2549 พรอมกับใหมีคณะกรรมการดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่ประกอบ ดวยตัวแทน

ของทุกภาควิชา  เพื่อดําเนินงานและประสานงานในเรื่องโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปที่ 4 และดานการสงเสริม

การพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว   และไดกําหนดใหอาจารยทุกคนตองเปนที่

ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปที่ 4  โดยใหมีการกระจายภาระงานดังกลาวใหเสมอภาคและทุกคนมีสวน

รวม เพื่อดูแลติดตามนิสิตที่ทําโครงงานไดอยางทั่วถึง รวมทั้งการใหบุคลากรสายสนับสนุนมีหนาที่ชวย

ประสานงานในดานตางๆ เชน การจัดงานนิทรรศการ  การจัดหาทุน 
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กระบวนการดําเนินงาน (Processes) 

• ข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Flow)   
    ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดวยการใหนิสิตสรางสรรคส่ิงประดิษฐ จาก

โครงงานวิศวกรรมสูการประกวดแขงขันนั้น มีแนวทางคือ หลังจากที่ทางคณะฯ กําหนดแผนการดําเนินงานที่

ชัดเจนแลวไดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 สวน ไดแก  งานที่ดําเนินการโดยสวนกลางของคณะฯ    งานที่

ดําเนินการโดยภาควิชา   และงานที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม   ซึ่งมีผังการ

ดําเนินงานแสดงไดดังนี้    
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การแบงงาน  

              การกําหนดแผนการดําเนินงาน 

      เริ่มตน 

จัดประชุมช้ีแจงนิสิตช้ันปที่ 4 เห็นชอบหัวขอและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน พิจารณาเสนอโครงงานขนาดใหญ 

จัดประชุมช้ีแจงอาจารยที่ปรึกษา 

จัดสรรเงินกองทุนฯสนับสนุน 

จัดสอบ  Proposal โครงงาน จัดดูงานนอกสถานที่เพื่อหาหัวขอโครงงาน 

ควบคุมการทําโครงงานวิศวกรรม 

จัดสอบนําเสนอผลโครงงานวิศวกรรม

เบิกจายเงินใหแกนิสิตทําโครงงาน ประสานงานเรื่องโครงงานวิศวกรรม 

จัดนิทรรศการโครงงานวิศวกรรม 

  ประกวด และ คัดเลือกโครงงานวิศวกรรมดีเดน ในแตละสาขาวิชา 

พิธีมอบรางวัลโครงงานดีเดน 

จัดหาสปอนเซอรสนับสนุนรางวัล 

    สนับสนุนนิสิตที่มีผลงานเดนเขาประกวดแขงขันในระดับชาติ/นานาชาติ 

        ประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ของโครงการ  และ  คัดเลือกผลงานสูการพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชย 

         สิ้นสุด 

กําหนดหลักเกณฑประเมินโครงงานดีเดน 

      ประชาสัมพันธแผนงาน      โครงการกาวสูวิศวกรยุคใหม/คายทะลุฟา กําหนดแผนปฏิบัติการประจําป 

จัดฝกอบรมภาษาอังกฤษนิสิตปที่ 4  

คณะ ภาควิชา คณะกรรมการสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
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• ข้ันตอนสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบัณฑิต   
                    จากผังการดําเนินงานที่แสดงในหัวขอ  5.1  มีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ดังนี้ 
โครงการกาวสูวิศวกรยุคใหม 
เปนการจัดสําหรับนิสิตที่เร่ิมเขาสูชั้นปที่ 2 ซึ่งทราบสาขาวิชาหรือภาควิชาที่เลือกเรียนชัดเจนแลว  ซึ่ง

คณะฯไดสนับสนุนงบประมาณตอหัวนิสิตละ 1,000 บาทใหแตละภาควิชาแยกไปดําเนินการจัดกันเองในรูปแบบ

เปนการเขาคายกิจกรรมประมาณ 2-3 วัน  โดยคณะฯไดมอบแนวทางที่สําคัญแกภาควิชาในการจัดกิจกรรม   คือ

การแนะนําหลักสูตรและวิชาที่ตองสอบเพื่อใหไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)  การแจงใหนิสิต

เตรียมตัวเพื่อทําโครงงานวิศวกรรม  การใหนิสิตไดรูเห็นในลักษณะงานของวิชาชีพแตละสาขา  การชี้แจงใหทราบ

ถึงคุณสมบัติที่พึงประสงคในตัวบัณฑิตจากผลการสํารวจจากนายจาง ฯลฯ   ซึ่งลักษณะกิจกรรมประกอบดวย

การชี้แจงจากอาจารยที่รับผิดชอบหลักสูตร   การเลาสูกันฟงจากประสบการณทํางานของรุนพี่ที่ประสบผลสําเร็จ

ในหนาที่การงาน การพาไปดูงานตามสถานประกอบการ/โรงงาน  รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อความสมาน

สามัคคีและการทํางานรวมกัน   
การนําเสนอขอเสนอโครงการและการสอบปากเปลาโครงงานวิศวกรรม 

 จะกําหนดใหนิสิตนําเสนอขอเสนอโครงการ (Proposal) เมื่อเร่ิมตนและการนําเสนอผลสุดทายในการ

สอบวัดผลโครงงานวิศวกรรม ตอที่ประชุมนิสิต/อาจารย  ซึ่งนิสิตตองเตรียมเขียนขอเสนอโครงการและรายงานผล

สุดทายตามรูปแบบที่กําหนด  ตองเตรียมตัวในการนําเสนอใหผูฟงเขาใจและตอบขอซักถามเพื่อพิสูจนวาไดทํา

โครงงานดวยตนเอง   
      การจัดใหมีนิทรรศการแสดงผลงานจากโครงงานวิศวกรรมของนิสิตและประกวดแขงขัน   
            เพื่อใหมีมาตรการในการสรางแรงกดดันใหนิสิตสรางผลงานจากโครงงานวิศวกรรมอยางมีคุณภาพ      

คณะฯ จึงบังคับใหนิสิตนําผลงานจากโครงงานวิศวกรรมมาแสดงในลักษณะการจัดนิทรรศการ เพื่อใหอาจารย 

เพื่อนนิสิตดวยกันเอง และนิสิตรุนนองไดมาชม และใหคะแนน   ซึ่งนิสิตจะตองเตรียมจัดทําโปสเตอร  และ/หรือ

นําผลงานสิ่งประดิษฐมาสาธิตและอธิบายใหผูชมเขาใจ พรอมกับตอบขอซักถาม การจัดนิทรรศการจะกําหนด

ชวงเวลาไวลวงหนาคือ สัปดาหแรกของเดือนกุมภาพันธ  โดยผูบริหารของคณะฯ จะใหความสําคัญสูงและมา

เยี่ยมชมผลงานของนิสิตที่นํามาแสดงดวย 
ผลที่ไดรับ 

        ผลลัพธจากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดวยการใหสรางสรรคส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรมจาก

โครงงานวิศวกรรมสูการประกวดแขงขัน จนมีนิสิตไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมากนั้น สรุปได

ดังนี้ 

• ผลลัพธตอบัณฑิต 
              สงผลใหบัณฑิตมีคุณภาพสูงขึ้น จากการถูกฝกและสรางแรงกดดันใหผลิตผลงานโครงงานวิศวกรรม 

อยางมีคุณภาพและทํางานเปนระบบ  ไดแก  การรูจักวางแผนที่ดี  การดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ภายในกรอบเวลาตามแนวทางการวิจัยและพัฒนา  การรูวิธีการเขียนขอเสนอโครงการที่ดี   การจัดทําโปสเตอร

นิทรรศการ   การนําเสนอผลตอกรรมการสอบวัดผล   การเขียนรายงาน   การเตรียม Power Point เพื่อนําเสนอ
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ผลงานพรอมตอบขอซักถาม  ประสบการณในการเขาแขงขัน ความกลาแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง       

ทักษะการใชงานภาษาอังกฤษ ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้ทั้งหมดถือวาเปนการพัฒนาคุณภาพใหแกบัณฑิตโดยตรง ทําให

นิสิตจํานวนมากที่ไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติมีใบประกาศนียบัตรเชิดชู

เกียรติ ซึ่งนําเปนใบเบิกทางในการไดงานทําที่ดี  มีเงินเดือนเริ่มตนสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งบัณฑิตที่ไดรับรางวัล

ระดับนานาชาติเกือบทุกคนไดงานทํากับบริษัทตางชาติ โดยมีเงินเดือนเริ่มตนเกินแสนบาทขึ้นไป  ซึ่งถือเปนสิ่งไม

เคยเกิดขึ้นมากอนกับบัณฑิตใหมของคณะฯ 

• ผลลัพธตอชื่อเสียงของคณะ และมหาวิทยาลัย 
             การที่มีนิสิตไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ จะชวยเสริม 

สรางชื่อเสียงใหแกคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และประเทศชาติเปนอยางมาก เพราะไดมี

การเผยแพรขาวสารในสื่อมวลชนอยางกวางขวางทั้งทางหนังสือพิมพ  วิทยุ  และโทรทัศน รวมทั้งเว็บไซต 

ตาง ๆ ทําใหประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาไดมีโอกาสรับทราบ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน

ตีพิมพทางวิชาการใน Journals ระดับประเทศ หรือนานาชาติแลว ตางกันมาก เพราะนักเรียนและสังคมไมคอย

ใหความสนใจ ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือกรณีที่นิสิตของคณะฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับโลก 3 รายการ  

คือ การแขงขันนวัตกรรมซอฟทแวร  Imagine Cup 2007  ที่ประเทศเกาหลีใต  แชมปโลก MOS Olympic  2008  

และแชมปโลก World Robocup 2009   ซึ่งทั้ง 3  เหตุการณมีส่ือมวลชนทุกแขนงมารอรับและทําขาวที่สนามบิน

สุวรรณภูมิและลงพาดหัวขาวหนาแรกกันอยางกวางขวาง  มีการเชิญไปออกรายการโทรทัศน   และการสัมภาษณ

ออกรายการเปนกรณีพิเศษ  นับวาเปนการทําชื่อเสียงใหแกคณะฯ และมหาวิทยาลัยอยางมาก โดยไมตองเสียคา

โฆษณา แตอยางใด    

• ผลลัพธตอตัวบงชี้/ตัวชี้วัดดานประกันคุณภาพ     
  ชวยยกระดับตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพ ของ สมศ.   ตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของ สกอ.  และตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ ใหมีคาสูงขึ้นจนเปนที่

พอใจ คือ  ไดแก 
          ดัชนีประกันคุณภาพ ที่ 2.9  ของมหาวิทยาลัย  (สกอ. 2.12   สมศ. 1.5   และ ก.พ.ร. 4.1.4) 
               รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศนียบัตรยกยอง

ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ และ ดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติและระดับนานาชาติ     
        ดัชนีประกันคุณภาพ ที่ 2.11 ของมหาวิทยาลัย  ( สมศ. 1.6) 
               จํานวนวิทยานิพนธ และผลงานทางวิชาการของนิสิต ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ภายในรอบปการศึกษา  จะเห็นไดชัดเจนวามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ในแตละปการศึกษา ซึ่งสรุปได 

ดังนี้คือ 
รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป  2551 

1)  จํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัล (นับซ้ํา) (คน)           15 36 77 104 

2)  จํานวนรางวัลที่นิสิตไดรับ (รางวัล) 7 14 25 34 
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ผลลัพธตอความนิยมเลือกเขาศึกษาตอของนักเรียนมัธยมปลาย 
   การที่มีนิสิตไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวนมาก ถือวา

เปนจุดขายที่สําคัญอยางยิ่ง  มีผลในการชวยเสริมสรางความนิยมในหมูนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะ

ตัดสินเลือกเรียนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และเมื่อคณะฯ ไดรับเชิญไปพูดแนะแนว

ศึกษาตอใหนักเรียนฟง หรือ การทํา Road Show ยังโรงเรียนตางๆ  จะนํามาเปนประเด็นขอเดนที่จะหยิบยกมา

เปนตัวอยางใหนักเรียนเห็นเปนรูปธรรม 
ผลลัพธตอกิจกรรมการประชาสัมพันธคณะฯ 

                ในแตละปการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะไปรวมออกบูธนิทรรศการใน

งานสําคัญตางๆ ทั้งภายในและภายนอกเปนจํานวนมาก  เพื่อการประชาสัมพันธคณะฯ  การที่นิสิตไดรับรางวัล

จากการประกวดแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ จึงชวยใหคณะฯมีผลงานใหมๆ ที่จะนําไปแสดงในงาน

นิทรรศการวิจัย  หรืองานนิทรรศการทางวิชาการ    
 

 เรื่อง  รูปแบบการพัฒนานิสิตแบบองครวมดวยกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการบัณฑิตยุค 
ใหม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยกองกิจการนิสิต 

1.  แนวคิดการดําเนนิงานโครงการบัณฑติยุคใหม 
1.1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยใหเปน

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของประเทศ เปยมดวยความรู ความสามารถ มีหลักคิดและทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพ ที่เรียกวา “เกง” เปยมดวยคุณลักษณะที่ถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม ที่เรียกวา “ดี” มีความพรอม

ที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง พรอมสรางสรรคส่ิงที่ดีงามและเผชิญกับสภาพการณในอนาคต ที่เรียกวา  

“มีความสุข” เพื่อใหนิสิตไปถึงจุดมุงหวังดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงเตรียมองคความรู เตรียมโอกาสและ

ประสบการณทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  เพื่อพัฒนานิสิตสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

1.2 ในสวนของการจัดโอกาสและประสบการณการเรียนรูนอกชั้นเรียน มหาวิทยาลัยได

จัดเตรียมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเปนสวนเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะความเปนบัณฑิตใหแกนิสิต ใหนิสิตไดมี

โอกาสไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ภายใตฐานความคิดที่เชื่อวา การเรียนรูนอกชั้นเรียนจะเกื้อหนุนให

นิสิตไดรับประสบการณชีวิตที่หลากหลายในรูปของ “ทักษะชีวิต” ซึ่งจะเปนประสบการณที่มีความสําคัญตอการ

ใชชีวิตในอนาคตภายหลังจากสําเร็จการศึกษา  

1.3  เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคน ทุกวิทยาเขต ไดรับประสบการณการ

เรียนรูนอกชั้นเรียนที่เทาเทียมกัน มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหนิสิตทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา 15 กิจกรรม และมีจํานวนหนวยชั่วโมงรวมกัน 

ไมนอยกวา 100 หนวยชั่วโมง และถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการไดรับปริญญาของนิสิต 

1.4  การกําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อใหนิสิตไดใชเปนกรอบในการเขารวม 

จําแนกไดดังนี้ 
1.4.1.  กิจกรรมกําหนดใหนิสิตเขารวม (Extra-Curricular Activities Requirement) 

หมายถึง กิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตทุกคนตองเขารวม จํานวนไมนอยกวา 7 กิจกรรม มีจํานวน
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หนวยชั่วโมงที่เขารวมไมนอยกวา 52 หนวยชั่วโมง  กิจกรรมในสวนนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดใหแกนิสิต ซึ่งนิสิต

จะตองเขารวมตามเวลาที่กําหนด 
1.4.2  กิจกรรมกําหนดใหนิสิตเลือกเขารวม (Extra-Curricular Activities Free 

Elective) หมายถึง กิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตเลือกเขารวมไดตามความชอบ ความสนใจ จากแหลง

เรียนรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีจํานวนกิจกรรมไมนอยกวา 8 กิจกรรม มีจํานวนหนวยชั่วโมงที่เขา

รวมไมนอยกวา 48 หนวยชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดกิจกรรมเลือกเขารวมไว 4 ดาน คือ 

1.4.2.1  กิจกรรมดานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การมีวินัยในตนเอง 

จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตสํานึกเพื่อสวนรวม จิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมไทย 

1.4.2.2  กิจกรรมดานพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ไดแก กิจกรรมเสริม

ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ กิจกรรมเสริมทักษะการบริหารจัดการ กิจกรรมเสริมทักษะการ

ประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา/การติดตอส่ือสาร กิจกรรม

เสริมทักษะทางคอมพิวเตอร กิจกรรมเสริมประสบการณทางวิชาชีพ  

1.4.2.3  กิจกรรมดานพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนา มนุษยสัมพันธ 

พฤติกรรมกลาแสดงออก การจัดการดานภาวะอารมณ การสื่อขอความ กาลเทศะ ทักษะสังคม มารยาทสังคม

หรือพัฒนาภาวะผูนํา เปนตน 

1.4.2.4  กิจกรรมดานพัฒนาสุขภาพ ไดแก กิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมลีลาศ 

กิจกรรมแอโรบิค การพัฒนาสมาธิ การพัฒนาจิตใจ  

  กิจกรรมแตละดาน นิสิตจะตองเลือกเขารวมไมนอยกวาดานละ 2 กิจกรรม จํานวนชั่วโมงไม

นอยกวา 12 หนวยชั่วโมง   

 1.5  นิสิตสามารถเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากแหลงตางๆ ดังนี้ 

   1.5.1  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยกองกิจการนิสิต   

  1.5.2  กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะและภาควิชาตางๆ 

      1.5.3  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย เชน สํานักบริการ

คอมพิวเตอร สํานักหอสมุด หรือสํานักสงเสริมและฝกอบรม สํานักการกีฬา  

                   1.5.4  กิจกรรมขององคกรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่จัดขึ้น ไมวาจะเปน

กิจกรรมขององคการบริหาร องคการนิสิต สภาผูแทนนิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน 

ศิลปวัฒนธรรม กีฬา หรือวิชาการ และชุมนุมกิจกรรมนิสิตในคณะ ซึ่งมีอยูมากมายกวา 100 องคกร  

 1.5.5  กิจกรรมเสริมหลักสูตรจากหนวยงานหรือสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย 

ทั้งหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน  

 1.5.6  กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่นิสิตสามารถใชเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรได เชน การ

ชวยงานวิจัยของอาจารย การชวยเหลืองานตางๆ ของคณะ หรือมหาวิทยาลัย โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย

และหนวยงานนั้นๆ 

            1.6   ภายใตแนวคิดดังกลาว มหาวิทยาลัยมุงหวังวา นิสิตจะไดรับประโยชน ดังนี้ คือ 
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   1.6.1  นิสิตสามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองไดในชวงรอยตอของการเปลี่ยนแปลง

จากการเปนนักเรียนสูความเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 

   1.6.2  นิสิตมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใชชีวิตทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยและภาย

หลังจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 1.6.3 ศักยภาพในตนเองของนิสิตได รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ทั้งดานทักษะ

ความสามารถ บุคลิกภาพ  สุขภาพ และคุณธรรม จริยธรรม 

1.6.4  นิสิตเกิดความประทับใจ มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในความเปนบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 1.6.5  นิสิตของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพเปนที่ยอมรับของผู ใชบัณฑิตในอนาคต 
2.  แนวปฏิบัติในการดําเนินงาน  

2.1  สรางการมีสวนรวมจากทุกฝายเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน เห็นชอบรวมกันในการดาํเนิน

โครงการบัณฑิตยุคใหม 

 -   จัดโครงการสัมมนากิจการนิสิต เ ร่ือง การดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการนําผูบริหารสูงสุด (อธิการบดี) รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝาย

กิจการนิสิต รองคณบดีฝายวิชาการและรองคณบดีฝายกิจการนิสิตทุกคณะ ทุกวิทยาเขต  ผูนํานิสิตในทุกคณะ 

ทุกวิทยาเขต เขารวมการสัมมนา และไดขอสรุปที่เห็นชอบรวมกันในการขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตยุคใหมโดย

กําหนดใหนิสิตทุกคน ทุกวิทยาเขต ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจํานวน 15 กิจกรรม 100 ชั่วโมง และเห็น

ควรกําหนดเปนเงื่อนไขที่มีผลตอการสําเร็จการศึกษาของนิสิต 

-  นําขอสรุปจากการสัมมนาดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตของ 

มหาวิทยาลัย และนําเสนอเขาที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นวา ควรนํา

รองทดลองใชในปการศึกษา 2547 กอน เพื่อวางระบบและแนวทางที่ชัดเจน หลังจากนั้น จึงไดประกาศใหนิสิต

ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป  

 2.2  การสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เพียงพอตอการเขารวมของนิสิต 

 -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดเปนนโยบายให การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สําหรับชั้นปที่ 1 เปนภาระหนาที่ของกองกิจการนิสิต  สําหรับชั้นปที่ 2 – 4 เปนภาระหนาที่ของคณะ นอกจากนี้ยัง

ขอใหกองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในบางดานที่คณะไมสามารถดําเนินการได เชนการพัฒนา

บุคลิกภาพ  คุณธรรมจริยธรรม และเปดโอกาสใหนิสิตสามารถนําประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมพัฒนา

นิสิตของสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย มานับเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรได 

 2.3  การวางระบบการดําเนินงานและมาตรฐานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 - การกําหนดใหกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกกิจกรรม ตองมีรหสักิจกรรมเชนเดียวกับรายวิชา

ทางดานการเรียนการสอน 

 -  การกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงตอการเปดรหัสกิจกรรม และตรวจสอบการ

เทียบคาและเทียบโอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   -  การกําหนดแนวทางเทียบโอนและเทียบคาประสบการณกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
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  2.4  การสราง Program การดําเนินงานที่เชื่อมโยงระหวาง การบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

การออกใบรับรองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต และการประมวลผลการดําเนินงานกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

   2.5  การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน 

  -  กองกิจการนิสิตมีการจัดประชุมผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทั้ง 4 วิทยาเขต เปนระยะเพื่อ

ติดตามผลความกาวหนาในการดําเนิน 

 -  มีการจัดทําสถิติการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสนอตอท่ีประชมุคณบดีเพื่อใหทราบ

ถึงจํานวนนิสิตของแตละคณะ และ แตละวิทยาเขตที่ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามเงื่อนไข  เพื่อ

เปนฐานขอมูลใหแตละคณะทราบและผลักดันตอไป 

  -  มีการจัดทําโครงการสัญจรไปตามคณะตาง ๆ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความกาวหนา 

และใหคําปรึกษาแกคณะตาง ๆ และในระดับวิทยาเขต 

  -  การสรางระบบการประสานงานระหวางวิทยาเขต เพื่อสรางความรวมมือในการ

ดําเนินงานรวมกัน และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน   

 -  สรางโปรแกรม Transcript กิจกรรมที่ใชรวมกันทั้ง 4 วิทยาเขต 

2.6  การสรางความรูความเขาใจแกนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา  

        -  จัดทําคูมือโครงการบณัฑิตยุคใหมแจกแกนิสิตทุกคน ทุกวิทยาเขต  

        -  จัดทําคูมอืโครงการบณัฑิตยุคใหมแกอาจารยที่ปรึกษาในทุกคณะ 

   -  สราง Website โครงการบณัฑิตยุคใหม  (newgrad.sa.ku.ac.th)  เพือ่เผยแพรขอมูล

ขาวสาร ตลอดจนการถามโตตอบกับนิสิต 

         -  สรางกจิกรรมเพื่อเสริมสรางความรูการใช  Program ทรานสคริปตกิจกรรม 

              2.7  การสรางระบบการดําเนินงาน Transcript กิจกรรม 

 2.8  จัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม 

                            -   จัดตั้งศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหมขึ้นในกองกิจการนิสิต โดยใหเปน

หนวยงานภายในที่มีฐานะเทยีบเทาฝายในกองกิจการนิสิต 

            -   กําหนดใหทุกวิทยาเขตกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการบัณฑิต 

ยุคใหม  

                          -   มอบหมายใหแตละวิทยาเขตจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

                 2.9  การพฒันาบุคลากรเพื่อพรอมรองรับการดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม 

                        -   กองกิจการนิสิตจัดโครงการสัมมนาโครงการบัณฑิตยุคใหมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหมเปนประจําทุกป 

                        -   กองกิจการนิสิตจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรดานกิจการนิสิต เร่ือง การสราง

หลักสูตรฝกอบรมและการบริหารโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.10  การจัดเก็บคาธรรมเนียมจากนิสิตเพื่อนํามาใชในการผลิตกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย

มหาวิทยาลัยเก็บคาธรรมเนียมจากนิสิตปละ 250 บาท  
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3.  ความสําเรจ็จากการดาํเนินโครงการและผลตอคุณภาพบัณฑิต 
     จากการที่ มก. ไดดําเนินโครงการมาตั้งแตปการศึกษา 2548 จนถึงปจจุบัน  ประเด็น 

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการและผลตอคุณภาพบัณฑิต มีดังนี้ 

1.  มก. ประสบความสําเร็จในการสรางโอกาสใหนิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

2.  นิสิตของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต  ไดรับการพัฒนาครบทุกดานดวยกิจกรรมเสริม

หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.  มหาวิทยาลัยสามารถออกใบรับรองประสบการณการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนิสิต

ทุกคนที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามเงื่อนไขไดในทุกวิทยาเขต 

4.  การดําเนินงานของ มก. ไดรับการประเมินคุณภาพระดับดีมาก ในองคประกอบที่ 3 ดาน

การพัฒนานิสิตนักศึกษา จาก สกอ. 

5.  จากผลการประเมินคุณลักษณะความเปนบัณฑิตของนิสิตชั้นปสุดทายซึ่งไดผานการเขา

รวมในกิจกรรมโครงการบัณฑิตยุคใหมตลอดทั้ง 4 ป  นิสิตประเมินวามีคุณลักษณะความเปนบัณฑิตตามความ

มุงหวังของมหาวิทยาลัยอยูในเกณฑที่ดี และนาพอใจ 

6.  มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจในกระบวนการผลิตบัณฑิตที่ทําใหเชื่อไดวา ดวยกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยออกแบบไว จะเกื้อกูลตอการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่

มหาวิทยาลัยมุงหวัง 
4.  ประเด็นปจจัยเอื้อนําสูความสําเร็จ 

การดําเนินงานโครงการบัณฑติยุคใหม สามารถประสบความสําเร็จไดอยางดียิ่ง ก็ดวยปจจัย 

เอื้อสําคัญหลายประการ ไดแก 

1.  การใหความสําคัญ การสนับสนุน และการผลักดันอยางจริงจังและตอเนื่องในการ

ดําเนินการของอธิการบดีและผูบริหารที่เกี่ยวของ  ผูบริหารจะมีสวนรวมในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการ

ดําเนินงาน 

2.  การประสานงานที่ดีระหวางผูบริหารฝายวิชาการและฝายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้ง

ในดานการใหขอคิด การเชื่อมโยงภารกิจ และการใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การทําความเขาใจกับอาจารยและอาจารยที่ปรึกษา  

3.  ความพรอมดาน ไอทีของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนการจัดทําโปรแกรม Transcript กิจกรรม 

ทําใหการดําเนินงานเพื่อบันทึกการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่มีอยูเกือบ 30,000 คน เปนไปดวย

ความเรียบรอย 

4.  ความเขมแข็งในการดําเนินงานของกองกิจการนิสิต ที่มุงมั่นและผลักดันเพื่อใหเกิด

ความสําเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

5.  การประสานงานอยางตอเนื่องของกองกิจการนิสิตกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม 
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6.  การใหความรวมมืออยางดียิ่งขององคการนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต ในการสนับสนุนการสราง

กิจกรรมเพื่อรองรับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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         สวนที่สวนที่ 55 

 
 

55..1   1   บทสรุปผูบรหิาร (Executive Summary) 
 

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 3  

กันยายน 2552 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากรายงานการ

ประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) และไดรวบรวมขอมูล

เพิ่มเติม จากการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต อาจารย 

นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และเยี่ยมหนวยงาน/คณะ  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งอยูในกลุมของ

มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน 64 ตัวบงชี้ 

ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน  

41 ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบ สอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของ สมศ. จํานวน 43 ตัวบงชี้ใน 7 

มาตรฐาน และสอดคลองกับตัวชี้วัด ของ ก.พ.ร. ใน 4 มิติ  

สําหรับการพิจารณาตัดสินผลยึดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้   

ผลการประเมิน    

≤  1.50  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ             

1.51 - 2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

2.01 - 2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี   

2.51 - 3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานของ สกอ. อยูในระดับดีมาก   คาเฉลี่ยเทากับ 2.68 และผล

การประเมินระบบของสถาบัน ในภาพรวม อยูในระดับดีมาก   คาเฉลี่ยเทากับ 2.66 

   

รายงานผลการประเมินคุณภาพภารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในยใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ โดยสรุป เปนดังนี้ 
 

 

 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
  
 

             ผลการประเมิน 
< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงานคุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับดีมาก 

41 ตัวบงช้ีของ สกอ. 64 ดัชนีของ มก. ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ีสถาบัน 

  
  
องคประกอบ
คุณภาพ 

  
  
  I P O รวม I P O รวม   

1  - 3.00 2.00 2.50  - 3.00 2.00 2.67 คุณภาพดี คุณภาพดีมาก 

2 1.75 2.20 2.75 2.23 2.00 2.20 2.86 2.39 คุณภาพดี คุณภาพดี 

3  - 3.00  - 3.00  - 3.00 3.00 3.00 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 

4 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.78 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 

5 3.00 3.00 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 

6  - 3.00  - 3.00 1.00 3.00 3.00 2.33 คุณภาพดีมาก คุณภาพดี 

7 3.00 2.80 3.00 2.89 3.00 2.33 2.75 2.85 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 

8  - 3.00  - 3.00 2.00 3.00 2.00 2.20 คุณภาพดีมาก คุณภาพดี 

9  - 3.00 3.00 3.00  - 3.00 3.00 3.00 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 

คาเฉล่ีย 2.29 2.76 2.77 2.68 2.28 2.80 2.81 2.66 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 

ผลประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
 

ผลการประเมินคุณภาพตาม 41 ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งพิจารณาจาก   

3  มุมมอง ไดแก ปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Output)   สรุปไดดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน  พบวา ดานที่ไดผลการประเมินระดับดีมาก มี  7  ดาน คือ  

องคประกอบที่  3 - 9 ผลการประเมินในระดับดี มี 2  ดานคือ องคประกอบที่ 1 และ 2   

2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา ทุกมาตรฐานอยูในระดับดีมาก ทั้งดานคุณภาพบัณฑิต  

ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู   

3. คะแนนเฉลี่ยตามมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ทุกดานไดผลการประเมินในระดับดีมาก  

คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงิน  ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม 

 

โดยคณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พบวามีจุดเดน จุดที่ควร

พัฒนา และคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม ดังนี้ 
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จุดเดนในภาพรวม 

1. มีผลงานวิจัยที่หลากหลาย และสามารถนําไปใชประโยชนที่ตอบสนองความตองการของสังคม และ

ประเทศ  

2. อาจารย นักวิจัย และนิสิต มีผลงานทางวิชาการที่โดดเดน ไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อสรางองคความรู จนเปนฐานความรูหลักของประเทศ และเปน

แหลงอางอิงทางวิชาการดานการเกษตรที่ไดรับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

4. มีกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการจํานวนมากและหลากหลาย สามารถถายทอดสูสังคมทุกระดับ 

โดยเฉพาะทางดานการเกษตร รวมถึงการฝกอบรมใหกับผูนําทองถิ่น 

5. มีระบบความปลอดภัยของเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีฐานขอมูลสวน

ใหญที่มีความสมบูรณ 

6. มีศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากแหลงเงินภายนอกมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานตาม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว และสามารถลดการพึ่งพางบประมาณแผนดิน พรอมออกนอกระบบ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

7. มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง และเหมาะสมกับระบบการทํางานของหนวยงาน  

คือ มีระบบประกันคุณภาพที่ใชกับหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต  และหนวยงานสนับสนุน โดยมีคูมือระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพสําหรับ คณะ

วิชา  สํานัก สถาบัน  
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในภาพรวม 
1. ควรวางแผนยุทธศาสตรเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และถอดแผนยุทธศาสตรเปน

แผนปฏิบัติการที่มี เปาหมายที่จะบรรลุในแตละปอยางชัดเจน โดยเฉพาะการเปดสอนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสามารถรวมพัฒนางานวิจัยของแตละคณะ  

การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการใชทรัพยากรดานการวิจัยทั้งบุคคล อาคาร สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณรวมกัน

ระหวางหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยางเต็มประสิทธิภาพแทจริง และการจัดหาอุปกรณเครื่องมือที่

ทันสมัยเพื่อการวิจัย 

2. ในการปรับเปล่ียนโครงสรางทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ควรมีการทําประชาพิจารณสอบถาม

ความคิดเห็นจากบุคลากร หรือผูที่จะไดรับผลกระทบ หรือควรมีระยะเวลาในการทดลองใชเพื่อดูผลการ

เปล่ียนแปลงกอนที่จะดําเนินการปรับเปล่ียนอยางถาวร 

3. ควรมีการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกอนการตัดสินใจปรับเปล่ียนใดๆ โดยเฉพาะการเปด

หลักสูตรภาคพิเศษ โดยควรหาจุดสมดุลของการรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ กับภาระงานสอนของอาจารย 

รวมทั้งประเมินความจําเปนทางการเงินกับรายรับที่ไดใหมีความเหมาะสมและพอเพียง 

4. ควรวางแผนการรับนิสิตใหมีสัดสวนนิสิตตออาจารยประจําที่เหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา และสอดคลองกับตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งการเปดรายวิชาพื้นฐานใหพอเพียงกับจํานวนนิสิต 
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5. ควรพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษแกนิสิตอยางจริงจัง เพื่อใหมีศักยภาพในการทํางานในระดับ

สากล 

6. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลท่ีจําเปนตอการบริหารจัดการ และการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะ/หนวยงานยอยถึงระดับมหาวิทยาลัย 

7. ควรจัดใหมีการประเมินผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

8. ควรมีแผนยุทธศาสตรระยะยาวและแผนปฏิบัติการระยะสั้น เพื่อดําเนินการปรับปรุงการบริหาร

จัดการวิทยาเขต ใหเกิดความพรอม และสมดุลกับวิทยาเขตบางเขน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

9. ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานดังตอไปน้ี เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสภาพการ

ทํางานที่เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของประชาคมในมหาวิทยาลัย 

- ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- ระบบการจราจรวิทยาเขตบางเขน 

- ภูมิทัศนภายในวิทยาเขตบางเขน 

- เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งหองปฏิบัติการตางๆ 
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5.2  วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงคในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่กําหนดขึ้นและตาม

มาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว 

3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงาน เพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

การวางแผนและวิธีการประเมิน 
1. คณะผูประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาและหนวยงานที่จะเขาประเมิน  โดยตกลงรวมกันกับสํานัก

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และเมื่อไดรับรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยแลว คณะผูประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ไดรับมอบหมายลวงหนา 

2. ประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  วิธีการประเมิน การศึกษาเอกสาร    การตรวจเยี่ยม 

และกําหนดเวลาในการตรวจเยี่ยมแตละหนวยงานโดยตกลงรวมกันกับมหาวิทยาลัย และกําหนดใหทุกคนมา

ประชุมสรุปผลงาน นําเสนอปญหา ในชวงเวลาเสร็จส้ินการตรวจเยี่ยมประจําวัน 

3. วิธีการประเมิน   

 คณะผูประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจงวัตถุประสงคของ

การประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะผูประเมินกับทีมบริหารงานมหาวิทยาลัย  อธิการบดี

บรรยายสรุปผลการเนินงานของมหาวิทยาลัยใหคณะผูประเมินทราบ 

การสัมภาษณ  ไดดําเนินการสัมภาษณอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูบริหารวิทยาเขต กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ผูแทนอาจารย บุคลากร  ตัวแทนศิษยเกา  ผูใชบัณฑิต ผูแทนนิสิต  

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพภายใน

แตละหนวยงาน  และหลักฐานเชิงประจักษ 

เยี่ยมคณะและหนวยตางๆ ของมหาวิทยาลัย  จํานวน 22 คณะ/หนวยงาน พรอมสัมภาษณ 

ผูบริหารและบุคลากร  และเยี่ยมชม หองปฏิบัติการตางๆ ของแตละหนวยงาน 

สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมิน  

สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับสํานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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5.3  สรุปผลการประเมินรายดัชนี/ตัวบงชี้ 

ตารางที่ 5.3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายดัชนีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป.1 สถาบัน) 

 
ผลการดําเนินงาน 

(กรรมการ) 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน 2.78 2.66 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน   2.67 2.67 

1.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3 

32 
1.2 รอยละ 70 

36 
88.89%  2 2 

1.3 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน    2.61 2.39 

2.1 ระดับ 7 ระดับ 5  3 2 

2.2 ระดับ 7 ระดับ 6  3 2 

2.3 ระดับ 4 ระดับ 3  3 1 

2 2.4 รอยละของความ

คลาดเคลื่อนจาก

เกณฑ ≥10 หรือ ≤ 

-10 
27 

7.41%  1 1 

1,128 

2,316 
48.70% 

1,103 

2,316 
47.63% 

85 

2.5 

ป.เอก อยูระหวาง 

40-59%,  

ป.ตรี < 5% 

2,316 
3.67% 

 2 2 

1,089 2.6 รอยละ45-69 และ

รศ.≥ 30  

 
2,316 

 

47.02%  1 1 
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ผลการดําเนินงาน 

(กรรมการ) 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 

544 
ผศ.รอยละ 45-69  

2,316 
23.49% 

507 
รศ.รอยละ ≥ 10  

2,316 
21.89% 

38 

 

ศ.รอยละ ≥10 
2,316 

1.64% 

   

2.7 ระดับ  3 ระดับ 5  3 3 

2.8 4 ขอ 5 ขอ  3 3 

4,264 2.9 
รอยละ 80 

5,159 
82.65%  3 3 

3,992 2.10 
รอยละ 93 

4,264 
93.62%  2 2 

2.11 คาเฉลี่ย ≥3.95 คาเฉล่ีย 3.94  3 3 

522 2.12 
รอยละ 0.50 

102,316 
0.51%  3 3 

598 2.13 
รอยละ 85 

653 
91.58%  3 3 

2.14 90  ชิ้นงาน 148 ช้ินงาน  3 3 

969 2.15 
รอยละ 68 

969 
100.00%  3 3 

270 2.16 
รอยละ 80 

331 
81.57%  2 2 

2.17 คาเฉลี่ย 4.50 คาเฉล่ีย 4.33  3 3 

7,000 391,138,649.74  2.18 

บาทตอคน 53,906.50 
7,255.87  3 3 
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ผลการดําเนินงาน 

(กรรมการ) 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต    3.00 3.00 

3.1 ระดับ 8 ระดับ 8  3 3 

3.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 

3.3 ระดับ 2 ระดับ 5  3 3 

42,091 3.4 
รอยละ 100 

42,091 
100.00%  3 3 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย     2.89 2.78 

4.1 6 ขอ 6 ขอ  3 3 

4.2 5  ขอ 5 ขอ  3 3 

272,024,710.00 4.3 
105,000 บาทตอคน 

2,252.00 
120,792.50  3 3 

647,235,321.00 4.4 
205,000 บาทตอคน 

2,252.00 
287,404.67  3 3 

1,633.00 4.5 
รอยละ 40 

2,252.00 
72.51%  3 3 

4.6 11 ชิ้นงาน 14 ช้ินงาน  3 3 

716 4.7 
รอยละ 25 

2,252 
31.79%  3 3 

1,070 4.8 
รอยละ 50 

2,252 
47.51%  3 2 

1,311 4.9 
รอยละ 60 

2,252 
58.21%  2 2 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม   3.00 3.00 

5.1 ระดับ 5 ระดับ 6  3 3 

760 5.2 
รอยละ 30 

2,316 
32.82%  3 

3 
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ผลการดําเนินงาน 

(กรรมการ) 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 

1,890 5.3 
รอยละ 90 

2,056 
91.93%  3 3 

5.4 5 ขอ 4 ขอ  3 3 

674,639,638.72 5.5 
230,000 บาทตอคน 

2,056.00 
328,132.12  3 3 

749,599,610.00 5.6 
290,000 บาทตอคน 

2,056 
364,591.25  3 3 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    2.67 2.33 

6.1 ระดับ 3 ระดับ 4  3 3 

1,309.00 6.2 
รอยละ 3 

31,787.62 
4.12%  3 3 

26,118,030.08 6.3 
รอยละ 1.50 

5,482,476,499.00 
0.48%  2 1 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ     2.92 2.85 

7.1 4 ขอ 4 ขอ  3 2 

7.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 

7.3 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 

7.4 ระดับ 4 ระดับ 5  3 3 

7.5 ระดับ 6 ระดับ 6  3 3 

7.6 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

132 

2,521 
5.24% 

100 

7.7 

รอยละ 3 

132 
75.76% 

 3 3 

7.8 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

7.9 ระดับ 7 ระดับ 8  3 3 
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ผลการดําเนินงาน 

(กรรมการ) 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 

4.09 7.10 
รอยละ 71 

5 
81.80%  2 2 

7.11 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

70,424,402.26 7.12 
25,000 บาทตอคน 

2,316 
30,407.77  3 3 

4,287 7.13 
รอยละ 75 

5,275 
81.27%  3 3 

องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ     2.40 2.20 

8.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3 

3,117,500,000.00 8.2 
รอยละ 41 

7,445,300,000.00 
41.87%  3 3 

3,405,739,243.00 8.3 
65,000 บาทตอคน 

53,906.50 
63,178.64  1 1 

4,168,989,446.97 75,000 บาทตอ 

FTES 53,906.50 
77,337.42 

4,276.09 

8.4 

ระหวาง (-9.99%) 

ถึง 9.99% ของ

เกณฑ 73,061.33 
5.85% 

 2 2 

1,485,300,000.00 8.5 
รอยละ 18 

5,960,000,000.00 
24.92%  3 2 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

    3.00 3.00 

9.1 ระดับ 6 ระดับ 7  3 3 

9.2 ระดับ 5 ระดับ 6  3 3 

9.3 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 
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ตารางที่ 5.3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. (ป.1 สกอ.) 

 
ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

SAR กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน 2.95 2.68 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน   2.50 2.50 

1.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3 

32 
1.2 รอยละ 70 

36 
88.89%  2 2 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน    2.54 2.23 

2.1 ระดับ 7 ระดับ 5  3 2 

2.2 ระดับ 7 ระดับ 6  3 2 

2.3 ระดับ 4 ระดับ 3  3 1 

2 2.4 รอยละของความ

คลาดเคลื่อนจาก

เกณฑ ≥10  

หรือ ≤ -10 
27 

7.41%  1 1 

1,128 

2,316 
48.70% 

1,103 

2,316 
47.63% 

85 

2.5 

ป.เอก อยูระหวาง 

40-59%, ป.ตรี < 

5% 

2,316 
3.67% 

 2 2 

1,089 รอยละ45-69 และ

รศ.≥ 30  2,316 
47.02% 

544 
ผศ.รอยละ 45-69  

2,316 
23.49% 

507 

2.6 

รศ.รอยละ ≥ 10  
2,316 

21.89% 

 1 1 
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ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

SAR กรรมการ 

38 
ศ.รอยละ ≥10 

2,316 
1.64% 

2.7 ระดับ  3 ระดับ 5  3 3 

2.8 4 ขอ 5 ขอ  3 3 

4,264 2.9 
รอยละ 80 

5,159 
82.65%  3 3 

3,992 2.10 
รอยละ 93 

4,264 
93.62%  2 2 

2.11 
คาเฉลี่ย ≥3.95 คาเฉล่ีย 3.94  3 3 

522 2.12 
รอยละ 0.50 

102,316 
0.51%  3 3 

598 

653 

2.13 

รอยละ 85 

969 

91.58%  3 3 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต    3.00 3.00 

3.1 ระดับ 8 ระดับ 8  3 3 

3.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย     3.00 3.00 

4.1 6 ขอ 6 ขอ  3 3 

4.2 5  ขอ 5 ขอ  3 3 

919,260,031.00 4.3 
310,000 บาทตอคน 

2,252.00 
480,197.17  3 3 

1,633.00 4.4 
รอยละ 40 

2,252.00 
72.51%  3 3 

716 4.5 
รอยละ 25 

2,252 
31.79%  3 3 



 

 293 

 
ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

SAR กรรมการ 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม   2.75 2.75 

5.1 ระดับ 5 ระดับ 6  3 3 

760 5.2 
รอยละ 30 

2,316 
32.82%  3 3 

1,890 5.3 
รอยละ 90 

2,056 
91.93%  3 3 

4.09 5.4 
รอยละ 71 

5 
81.80%  2 2 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    3.00 3.00 

6.1 ระดับ 3 ระดับ 4  3 3 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ    3.00 2.89 

7.1 4 ขอ 4 ขอ  3 2 

7.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 

7.3 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 

7.4 ระดับ 4 ระดับ 5  3 3 

7.5 ระดับ 6 ระดับ 6  3 3 

7.6 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

132 

2,521 
5.24% 

100 

7.7 

รอยละ 3 

132 
75.76% 

 3 3 

7.8 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 

7.9 ระดับ 7 ระดับ 8  3 3 

องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ   3.00 3.00 

8.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3 

8.2 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 
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ผลการดําเนินงาน 

 

บรรลุ
เปาหมาย  

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง  = บรรลุ 

ดัชนี
มก. 

   เปาหมาย   
2551 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ 

SAR กรรมการ 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   3.00 3.00 

9.1 ระดับ 6 ระดับ 7  3 3 

9.2 ระดับ 5 ระดับ 6  3 3 

9.3 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3 
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ตารางที่ 5.3.3 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคณุภาพ (ป.2) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
องคประกอบคณุภาพ 

I P O รวม 
ความหมาย
ผลประเมิน 

ดัชนี มก.  -  3.00 2.00 2.67 ดีมาก องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00 2.00 2.50 ดี 

ดัชนี มก. 2.00 2.20 2.86 2.39 ดี องคประกอบที ่2 การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ สกอ. 1.75 2.20 2.75 2.23 ดี 

ดัชนี มก.  -  3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที ่3 การพัฒนานิสิต 

ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00  - 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.33 3.00 3.00 2.78 ดีมาก องคประกอบที ่4 การวจิัย 

ตัวบงชี้ สกอ. 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที ่5 การบรกิารทาง
วิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ สกอ. 3.00 3.00 2.50 2.75 ดีมาก 

ดัชนี มก. 1.00 3.00 3.00 2.33 ดี องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00  - 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 3.00 2.33 2.75 2.85 ดีมาก องคประกอบที ่7 การบริหารและ
จัดการ ตัวบงชี้ สกอ. 3.00 2.80 3.00 2.89 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.00 3.00 3.00 2.20 ดี องคประกอบที ่8 การเงินและ
งบประมาณ ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00  - 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก.  -  3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ สกอ.  - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ดัชนี มก. 2.28 2.80 2.81 2.66  
ภาพรวมดัชนี มก. 

ตัวบงชี้ สกอ. 2.29 2.76 2.77 2.68  

ดัชนี มก. ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
ความหมายผลประเมิน 

ตัวบงชี้ สกอ. ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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ตารางที่ 5.3.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (ป.3) 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย มาตรฐานอุดมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   -  - 2.75 2.75 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา            

    ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ 

         อุดมศึกษา  
3.00 2.90 2.80 2.88 ดีมาก 

   ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  2.17 2.56 2.75 2.47 ดี 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูฯ  - 3.00  - 3.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 2.29 2.76 2.77 2.68   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
 
   

ตารางที่ 5.3.5 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบรหิารจดัการ (ป.4) 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
มุมมองดานบริหารจัดการ 

I P O รวม 
ผลการประเมิน 

 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.50 2.71 2.53 ดีมาก 

2.  ดานกระบวนการภายใน 3.00 2.71 2.67 2.73 ดีมาก 

3.  ดานการเงิน 3.00 3.00  - 3.00 ดีมาก 

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 2.00 3.00 3.00 2.54 ดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุก
องคประกอบ 2.29 2.76 2.77 2.68   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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5.4  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะตามรายองคประกอบ 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ 

จุดแข็ง 
มียุทธศาสตรในการบริหารที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงเปนระยะๆ ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการ

แผนดิน 

แนวทางเสริมสรางจุดแข็ง 
1. ควรนํายุทธศาสตรและตัวชี้วัดที่ปรับปรุงแลว นํามากําหนดแนวทางการบริหาร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ที่วางไว 

2. การจัดทํายุทธศาสตร ควรวางแผนการจัดทําทั้ง 2 แนวทาง คือ จากบนลงลาง และจากลางขึ้นบน เพื่อ

สรางความเขาใจกับบุคลากรทั้งหมด ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของใหมากที่สุด ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือ

ในการทํางานไดมากยิ่งขึ้น 

3. ควรพัฒนาการสื่อสารยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ใหทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ 

4. ตัวชี้วัดที่นํามากําหนดในคํารับรอง อาจตองกําหนดรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดเปาหมายที่ 

      ทาทาย และควรกําหนดตัวชี้วัดที่จะเปนอัตลักษณ หรือบริบทครอบคลุมถึงการนํามหาวิทยาลัยเขาสู 

      ระดับนานาชาติ  

จุดที่ควรพฒันา 
 การสื่อสารทําความเขาใจยุทธศาสตรกับบุคลากรยังไมทั่วถึง 

ขอเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาการสื่อสารยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ใหทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ 

 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูของนิสิต  

       โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใหบริการของ   

       สํานักหอสมุด และ KITS 

2. อาจารยและนิสิตมีผลงานที่โดดเดน ไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีหลักสูตรที่เปนเอกลักษณ เชน หลักสูตรวนศาสตร เทคนิคการสัตวแพทย  

4. มีการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อสรางองคความรู จนเปนฐานความรูหลักของประเทศ และเปนแหลง

อางอิงทางวิชาการดานการเกษตรที่ไดรับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

 



 

 298 

จุดที่ควรพฒันา 

1. หลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานในทุกเรื่องครบทุกหลักสูตร  

2. อัตราสวนของจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  

3. ตําแหนงรองศาสตราจารย ยังต่ํากวาเกณฑ  

4. อุปกรณและเครื่องมือในหองปฏิบัติการสวนใหญที่ใชงานเปนเวลานานจนลาสมัย ไมสามารถใชใน

งานวิจัยที่ยุงยากและซับซอนในหลักสูตรที่ตองการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีกลไกที่จะกํากับทุกหลักสูตรใหมีการพัฒนาเพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ

การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามรอบเวลาที่มาตรฐานกําหนดไว 

2. ควรทําการวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหอัตราสวนของจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจําไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว เพื่อจะไดเปนแนวทางในการปรับจํานวนใหมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น หรือเปนแนวทางในการเสนอขอปรับเกณฑตอ สกอ. 

3. ควรกํากับดูแลใหคณะวิชาตางๆ จัดทําเสนทางความกาวหนา (career path) ของอาจารยที่มีคุณสมบัติ

เพียงพอที่จะขอตําแหนงทางวิชาการใหสามารถขอตําแหนงไดในเวลาที่กําหนด 

4. ควรจัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณและเครื่องมือในหองปฏิบัติการสวนใหญที่ใชงานเปนเวลานาน

จนลาสมัย ไมสามารถใชในงานวิจัยที่ยุงยากและซับซอนในหลักสูตรที่ตองการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง 
1. มีระบบสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต โดยมี Transcript  กิจกรรม เพื่อเปนกลไกในการกํากับ

ใหนิสิตเขารวมกิจกรรมอยางครบถวน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  

2. มหาวิทยาลัยและบางคณะสนับสนุนงบประมาณใหนิสิตนําผลงานไปแขงขันในดานวิชาการระดับ

นานาชาติ  

3. หลายคณะไดบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเขากับการเรียนการสอน โดยเฉพาะกิจกรรมทาง

วิชาการ บําเพ็ญประโยชน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสงเสริมสุขภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. นิสิตบางสวนยังไมไดใหความสําคัญและเขารวมกิจกรรม  

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนานิสิตในคณะวิชาตางๆ ยังไมครบทุกกิจกรรม ทั้งนี้ บางคณะที่ทําการประเมิน

ยังไมไดนําผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงาน โดยเฉพาะการประเมินดานอาจารยที่ปรึกษา 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิเคราะหแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบการจัดกิจกรรม และมีกลยุทธจูงใจใหนิสิตเขา

รวมกิจกรรมมากขึ้น 
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2. ควรมีการกํากับใหมีการประเมินกิจกรรมใหครบทุกกิจกรรม และใหแสดงผลของการนําผลการประเมิน

ไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานใหชัดเจน 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 
1. มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรจํานวนมาก 

และมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

สังคม ชุมชน และประเทศ 

2. มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการบริหารจัดการความรู

จากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนรูปธรรม 

3. มีหนวยงานกลางที่ใหบริการการยื่นจดสิทธิบัตรและความคุมครองทรัพยสินทางปญญา และมี

สถาบันวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

4. ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนดานการวิจัยจากองคกรภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการอยางเปนรูปธรรมที่จะใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูภายในมหาวิทยาลัย

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรเพื่อการวิจัยอื่นๆ ระหวางสถาบันที่ทําหนาที่

ผลิตผลงานวิจัยและคณะวิชาตางๆ รวมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะและเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาการ

ระหวางกันดวย 

จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง 
1. ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรจํานวนเกินครึ่งหนึ่ง เปนการตออายุ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผลงานเดิม  

2. สัดสวนของอาจารยที่ทําวิจัย และเขารวมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ยังอยูใน

เกณฑไมสูงเทาที่ควรสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

ขอเสนอแนะ 
1. ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรจํานวนเกินครึ่งหนึ่ง เปนการตออายุ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผลงานเดิม จึงควรกระตุนและสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานใหมขึ้นในแต

ละปอยางสม่ําเสมอ 

2. ควรมีระบบและกลไกที่จะกระตุน สนับสนุน หรือพัฒนาใหอาจารยที่ยังไมทําวิจัยสามารถรวมผลิตผล

งานวิจัย 

3. ควรมีการวิเคราะหผลกระทบตอสังคม และนําเสนอขอมูลการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใช

ประโยชนในแงมุมตางๆ ดวย  
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องคประกอบที่ 5 บริการวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการจํานวนมากและหลากหลาย สามารถถายทอดสูสังคมทุกระดับ 

โดยเฉพาะทางดานการเกษตร รวมถึงการฝกอบรมใหกับผูนําทองถิ่น 

2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ เชน การมีสวนรวม

ของชุมชนโดยใชเครือขายของวิทยุ มก. โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

3. มีการถายทอดองคความรูและประสบการณจากการวิจัย ไปใหบริการวิชาการแกสังคมหลายรูปแบบ 

เชน วีซีดี เว็บไซต เอกสารเผยแพรตางๆ โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 

การใหบริการสื่อวิทยุ มก. ที่ส่ือถึงผูรับบริการโดยตรง 

4. มีการสนับสนุนงานบริการทางวิชาการ โดยสํานักงานบริการวิชาการ เชน ศูนยบมเพาะธุรกิจ อยางเปน

ระบบ โดยเริ่มจากการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การ

ถายทอดองคความรูสูเชิงพาณิชย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การกําหนดนโยบายและแผนงานดานการใหบริการวิชาการ ยังไมคอยมีความชัดเจน 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการ ยังไมสะทอนผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและแผนงานดานการใหบริการวิชาการ และมอบหมายใหหนวยงานที่

เกี่ยวของ คือ สํานักสงเสริมและฝกอบรม และสํานักงานบริการวิชาการ ไปจัดทํากิจกรรมใหสอดคลอง

ตามแผนและประเมินผลการปฏิบัตติามแผนที่กําหนด 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน การอางอิงหลักฐานการปฏิบัติงาน ควรใชผลงานที่สะทอนผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ชัดเจน  

3. การคิดคาใชจายของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ควรมีการคิดมูลคา (in kind)  
 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด กิจกรรมที่

แสดงความเปนมาทางประวัติศาสตร กิจกรรมวัฒนธรรมผาเผาไทในประเพณีแตงงาน กิจกรรมที่เกี่ยวการ

ถายทอดประเพณีตางๆ วันพัฒนา มก. เปนตน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การกําหนดนโยบายและแผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังไมเนนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

2. ขาดความเห็นของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญในการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  
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3. บทบาทดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมทางการเกษตรยังไม

ชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรจัดทํานโยบายและแผนงานที่ เนนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย  

2. ควรสรางระบบในการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผู เชี่ยวชาญในรูปของ

คณะกรรมการ  

3. ควรมีการบริหารจัดการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ฝงลึกในตัวบุคลากรที่มีความรูความชํานาญมา

สูองคกร 

4. ควรปรับบทบาทและภารกิจของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมทางการเกษตร ใหมีสวนรวมในกิจกรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตรของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

5. ควรมีการรวบรวมขอมูลคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมจากหนวยงานตางๆ ใหครบถวน 
 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู รวมท้ังการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในการบริหารงาน 

2. คณาจารยและนักวิจัยไดรับรางวัลจากผลงานวิชาการและงานวิจัยเปนจํานวนมาก 

3. มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยูในเกณฑระดับสูง 

4. มีระบบความปลอดภัยของเครือขายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีฐานขอมูลสวนใหญที่มีความสมบูรณ 

5. มีการใชสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยเปนชองทางใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น

กับมหาวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสนับสนุนใหมีการนําผลประเมินดานการจัดการความรูไปพัฒนาการทํางานปกติอยางเปนรูปธรรม 

2. จํานวนรางวัลจากผลงานวิชาการและงานวิจัยยังกระจุกตัวอยูในบางคณะ จึงควรมีมาตรการชวยเหลือ

สนับสนุนใหการไดรับรางวัลกระจายตัวไปตามคณะตางๆ เพิ่มขึ้น 

3. ควรสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการขอตําแหนงวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 

4. ควรพัฒนาฐานขอมูลทุกดานใหมีความสมบูรณ 

5. ควรเพิ่มชองทางตูไปรษณีย เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไมพบการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยในการจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไว  
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2. การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ขาดการนําขอมูลจากการประเมินศักยภาพของผูบริหารมา

พิจารณา เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาใหตรงกับจุดที่ผูบริหารอาจยังมีความไมพรอมในบาง

ประเด็น 

3. ขาดความชัดเจนของความเชื่อมโยงระหวางระดับความสําเร็จในการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ

มหาวิทยาลัยสูผูปฏิบัติงานกับการกําหนดแผนดําเนินงานตามนโยบายและแผนกลยุทธ และยังไมมีการ

จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) ของทุกหนวยงานในแนวทางเดียวกันและเห็นการเชื่อมโยงกับ

เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

4. การดําเนินการในการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัยยังเปนแนวทางเชิงรับ และ

เปนการจัดการทรัพยากรสวนกลางมากกวาการแบงปนทรัพยากรระหวางหนวยงาน 

5. ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ยังขาดความสมบูรณของฐานขอมูลดานการเงินและงบประมาณ รวมทั้ง

ขาดฐานขอมูลสวนกลางที่สมบูรณ ซึ่งหนวยงานภายในทุกระดับสามารถเขาถึงเพื่อปอนขอมูลและใช

ขอมูลในสวนที่เกี่ยวของได แทนการมีฐานขอมูลเฉพาะตามหนวยงาน ซึ่งยังไมสามารถเชื่อมโยงและ

เขาถึงไดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะ 
1. สภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการใหมีการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี โดยกําหนด

หลักเกณฑการประเมิน ที่มุงประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานในดานตางๆ มีตัวชี้วัดและเปาหมาย

ที่ชัดเจนไวอยางชัดเจน โปรงใส และเหมาะสม 

2. ควรจัดทําแผนการพัฒนาผูบริหารโดยใชขอมูลจากการประเมินความพรอมในการบริหารงานของ

ผูบริหารมาเปนแนวทางจัดโครงการอบรมพัฒนา และควรมีการวางแผนการจัดเตรียมผูบริหารใน

อนาคต 

3. ควรมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) ของทุกหนวยงานเพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงระหวาง

เปาหมายของมหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

4. ควรดําเนินการบริหารจัดการดานการใชทรัพยากรรวมกันในเชิงรุกใหมากยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายการ

ดําเนินงานในการแบงปนทรัพยากรระหวางหนวยงานอยางเหมาะสม  

5. ควรมีการวางแผนดําเนินการดานฐานขอมูลกลาง เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดทําฐานขอมูลใน

หนวยงานยอย  
 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การวิเคราะหคาใชจาย รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากแหลงเงินภายนอกมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ

ทางมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว และสามารถลดการพึ่งพางบประมาณแผนดิน พรอมออกนอกระบบ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการลงทุนหรือจัดสรรเงินของมหาวิทยาลัยในครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดินตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา อยูในเกณฑต่ํา สะทอนใหเห็นถึงความไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิต 

ซึ่งอาจสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอคุณภาพการเรียนและการสอน 

2. มีสัดสวนของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการสูงกวาเกณฑ สะทอนใหเห็นถึง การสูญเสียศักยภาพ

และโอกาสในการนําทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัยมาใชประโยชนในการดําเนินการตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย ในรอบปที่ผานมาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัย ควรมีการวิเคราะหสถานภาพการใชงานของหมวดครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดินของ

ทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อทราบสถานภาพการใชงานในปจจุบันที่มีความขาดแคลน

หรือเพียงพอมากนอยเพียงใด และนําไปพิจารณาในการจัดทําลําดับความสําคัญในการพิจารณาใหการ

สนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณ ถาหากสามารถจัดหางบประมาณมาเพิ่มเติมในสวนที่ขาดแคลน 

แตถาหากมีขอจํากัดในการหางบประมาณ ควรนํามาใชประกอบการพิจารณาปริมาณการรับนิสิตใน 

แตละสาขา ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับจํานวนและสมรรถนะของครุภัณฑ อาคารสถานที่ และ

ที่ดินตอไป รวมทั้งพิจารณาถึงความเปนไปไดในการใชทรัพยากรรวมกัน 

2. ควรลดสัดสวนของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม (รอยละ 10-15) โดย

พิจารณานําเงินเหลือจายไปใชในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว 

3. ควรมีการนําผลการวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายตอหัวของนิสิตเต็มเวลาในแตละสาขา (Unit cost) มา

ใชประโยชนในการบริหารจัดการ ลดหรือเพิ่มคาใชจายใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง และเหมาะสมกับระบบการทํางานของหนวยงาน  คือมี

ระบบประกันคุณภาพที่ใชกับหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต  และหนวยงานสนับสนุน โดยมีคูมือ

ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกัน

คุณภาพสําหรับ คณะวิชา  สํานัก สถาบัน สงผลใหไดรับรางวัล 

2. ผูบริหารใหความสําคัญในระบบประกันคุณภาพ  โดยมีนโยบายใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรมใหความรู

ดานประกันคุณภาพแกบุคลากรของหนวยงาน 

3. มีโครงการรางวัลคุณภาพใหแกหนวยงานที่มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น หรือมีแนว

ปฏิบัติที่ดี  ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะใหหนวยงานและบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมในการปรับปรุงและ

พัฒนางานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  และเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัย

อื่นๆ ได 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดการพัฒนาความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

2. ควรเพิ่มบริบทของตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย

การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล 

3. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สามารถใชรวมกันไดในทุกระดับ 
 

พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการ องคประกอบ 

มาตรฐานและตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)และปรับรายการ

ตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมกับหนวยงานที่รับการประเมินคุณภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีความพยายาม

ดําเนินกิจกรรมดานการประกันคุณภาพตางๆ เพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพใหแกบุคลากรและหนวยงานตางๆ จึง

พบจากการประเมินวาผูบริหารในระดับตางๆใหความสนใจตอการประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังมากขึ้น 

และบุคลากรมีความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นดวย 

 นอกจากนี้ยังพบวามีการนําระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาเพิ่มขึ้น

ดวย 
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5.5  ภาคผนวก 
 

5.5.1  กําหนดการประเมินคณุภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2552 

 

วัน-เวลา กิจกรรม 
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2552 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประชุมรวมกัน ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน ณ หองประชมุกําพล อดุลวิทย  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

09.30 – 10.00 น. * อธิการบดีกลาวเปด และแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัย 

* ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการประเมิน พรอมชีแ้จงวัตถุประสงค 

 ของการประเมนิ 

10.00 – 11.00 น. * ผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําเสนอผลการดําเนินงาน และแผนพัฒนา 

  มหาวิทยาลัย ประจําปการศกึษา 2551 

* รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพนําเสนอระบบประกันคุณภาพของ มก. และผลการ 

  ดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการซักถามขอมูลเพิ่มเติม 

12.00 – 13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลักฐานประกอบ 

ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 

08.30 – 12.00 น. ตรวจเยี่ยม / สัมภาษณคณะวชิา 

13.00 – 16.00 น. ตรวจเยี่ยม / สัมภาษณหนวยงานสนับสนุน และบุคลากรสายสนับสนุน 

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2552 

08.30 – 12.00 น. สัมภาษณผูบริหารวิทยาเขต ตัวแทนอาจารย ตัวแทนนิสิต ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต  

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย หองประชุม 5,6,8 และ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

13.00 – 14.30 น. สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันพฤหัสบดทีี่ 3 กันยายน 2552 

09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน (ตอ) และเตรียมนําเสนอรายงานผลการ 

ประเมินฯ โดยวาจา ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป  

13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูบริหาร และบุคลากร

มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย 

15.30 – 16.30 น. อธิการบด ีและผูบริหาร ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปดการประชมุ 
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5.5.2 รายละเอียดผลการประเมินตามองคประกอบและดัชนีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนงาน 
 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

1.1 

(สกอ.) 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน การ

พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ขอคนพบ 

มีการกําหนดปรัชญาและปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน 

การพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจมหาวิทยาลัยดําเนินการได 7 ระดับ  ดังนี้ 

  1. มีการกําหนดปรัชญาและปณิธานของมหาวทิยาลัย 

  2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและ

แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน และสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยและของชาติ 

  3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนด

เปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน  

  4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

  5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร

และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 

  6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ

ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจน

สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  

  7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุง

กลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 7  

เทากับ 3 คะแนน  

  เปาหมาย 
ระดับ 7 

  พัฒนาการ 
ป 50  ทําไดระดับ 7 

เทากับ 3 คะแนน  

 

 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 7 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย  
ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
 

1.2 

(สกอ.) 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่

กําหนด 
ขอคนพบ 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 88.89  

เทากับ 2 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 88.89 

เทากับ 2 คะแนน  
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนงาน 
 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

        รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับรอยละ 88.89  โดยมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 36  ตัวบงชี้  และดําเนินการ

ได 32 ตัวบงชี้ 

 

 เปาหมาย 
รอยละ 70 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 90 

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 70 

 พัฒนาการ 
 

1.3 

(มก.) 

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
ขอคนพบ 

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

ดําเนินการได 5  ระดับ  ดังนี้ 

  1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย 

  2. มีแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

  3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับ

ยุทธศาสตรชาติ 

  4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

นอยกวารอยละ 80 ของแผน 

  5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแต

รอยละ 80 ของแผน 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 5  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 5  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

2.1 

(สกอ.) 

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ขอคนพบ 
       มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้ 

   1.มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

   2.มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน

แผนการผลิตบัณฑิต 

   3.มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและ

การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ทุกเรื่อง  

   4.มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร

ประจําปการศึกษาในดานตางๆ 

   5.มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินหลักสูตร

ประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบ

และกลไกการบริหารหลักสูตร  

   6.หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร

ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

   7.หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท 

เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอน มีจํานวนรอยละ 

50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 7  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 2-7 

เทากับ 1 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 5 

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
 

2.2 

(สกอ.) 

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ขอคนพบ 

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6 ระดับ ดังนี้ 

  1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง

วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 

  2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเรียนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  

  3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน 

การสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

  พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 7 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6 

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
 ขอ 7 ไมครบทุก

หลักสูตร 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

  4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและ

หลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  

  5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ

สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก

หลักสูตร  

  6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง

คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 

  7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

2.3 

(สกอ.) 

  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ 

  ซึ่งบุคคล  องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
ขอคนพบ 

มีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล  องคกร  และชุมชนภายนอกมี

สวนรวม มหาวิทยาลัยดําเนินการได 3 ระดับ ดังนี้ 

  1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูใน

ชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  

  2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรู

และทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง  

  3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนด

และไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ หรือ

หนวยงานภายนอก 

  4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชน

ภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 

  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของ

บุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพฒันาหลักสูตรและ

การเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 3 

เทากับ 1 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 3 

เทากับ 1 คะแนน  

  เปาหมาย 
ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

2.4 

(สกอ. 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

เทากับ รอยละ 7.41 ของเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัย มีนิสิต

เต็มเวลาเทียบเทา 54,687.09  จํานวนอาจารยทั้งหมด 2,056 

คน โดยมี 2 คณะ จากหนวยงานทั้งหมด 27 คณะ ที่มีสัดสวน

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานระดับ 3 ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ

คณะศึกษาศาสตร 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 7.41 

เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 

≥ รอยละ +10 หรือ 

รอยละ -10  

 พัฒนาการ 
เริ่มใชเกณฑนี้เปนป

แรก 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 7.41

เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 

≥ รอยละ +10 หรือ 

รอยละ -10 

 พัฒนาการ 
เริ่มใชเกณฑนี้เปนป

แรก 

2.5 

(สกอ.) 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอกตออาจารยประจําทั้งหมด 2,316 คน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

อาจารยปริญญาตรี       85 คน รอยละ 3.67 

อาจารยปริญญาโท  1,103 คน รอยละ 47.63 

อาจารยปริญญาเอก 1,128 คน รอยละ 48.70 

 

อิงเกณฑ 
ทําได คุณวุฒิปริญญา

เอก รอยละ 48.70  

และคุณวุฒิปริญญาตรี 

รอยละ 3.67   

เทากับ 2 คะแนน  
 

 เปาหมาย 
 คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 40-59 และ

คุณวุฒิปริญญาตรี 

นอยกวา รอยละ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได คุณวุฒิ

ปริญญาเอกรอยละ 

44.26 และคุณวุฒิ

ปริญญาตรีรอยละ 

4.93                   

เทากับ 2 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําได คุณวุฒิปริญญา

เอก รอยละ 48.70 

และคุณวุฒิปริญญาตรี 

รอยละ 3.67  

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 40-59 และ

คุณวุฒิปริญญาตรี 

นอยกวา รอยละ 5 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

2.6 

(สกอ.) 

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย     ผูชวย

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ขอคนพบ 

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง    

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย รอย

ละ 47.02 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 2,316 คน  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

อาจารยไมมีตําแหนงทางวิชาการ 1,227 คน รอยละ 

52.98 

ผูชวยศาสตราจารย 544 คน รอยละ 23.49       

รองศาสตราจารย    507 คน รอยละ 21.89    

ศาสตราจารย           38 คน รอยละ 1.64 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 47.02 

และ รศ. ขึ้นไป รอยละ 

23.53  

เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 45-69 และ 

รศ.ขึ้นไป มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 30 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 

49.36  และรศ. ขึ้นไป

รอยละ 25.41 

เทากับ 1 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 47.02 

และ รศ.ขึ้นไป  

รอยละ 23.53   

เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 45-69 และ 

รศ.ขึ้นไป มากกวา

หรือเทากับรอยละ 30 

 พัฒนาการ 
 

2.7 

(สกอ.) 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย 
ขอคนพบ 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารย มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 ระดับ ดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  

  2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

  3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ   

  5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไข

การกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 3 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 3 

 พัฒนาการ 
 

2.8 

(สกอ.) 

ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทาํการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ  

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ   
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ขอคนพบ 
ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทาํการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้ 

  1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการ

สอน   

  2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคน

พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  

  3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

  4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวที

แลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  

  5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการ

สอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  4 ขอ 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 5 ขอ 

เทากับ 3 คะแนน  

 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  4 ขอ 

 พัฒนาการ 
 

2.9 

(สกอ.) 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ขอคนพบ 
   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ รอยละ 82.65  โดยมี

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  7,226 คน จํานวนผู

บันทึกขอมูล 6,954 คน ศึกษาตอ 1,027 คน มีงานทําอยูเดิม 

421 คน บัณฑิตที่ไมประสงคจะทาํงาน 347 คน บัณฑิตที่ได

งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 4,264 คน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 82.65  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
 รอยละ 80 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ 

80.06                  

เทากับ 3 คะแนน 

 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 82.65  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
  รอยละ 80 

 พัฒนาการ 
 

2.10 

(สกอ.) 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ 
ขอคนพบ 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน

เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ในปการศึกษา 2550 เทากับ รอยละ 

93.62 โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 93.62 

เทากับ 2 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 93 

 พัฒนาการ 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 93.62  

เทากับ 2 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 93 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ภายใน 1 ป 4,264 คน และมีบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน

ระดับปริญญาตรีขั้นต่ําตามเกณฑที่ กพ. กําหนด  7,630 บาท 

จํานวน 3,992 คน  

ป 50 ทําไดรอยละ 

89.79 

เทากับ 2 คะแนน 

 

 

 

2.11 

(สกอ.) 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช

บัณฑิต 
ขอคนพบ 

ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใช

บัณฑิต เทากับ คาเฉล่ีย 3.94  โดยมหาวิทยาลัยประเมินความ

พึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 3 ดาน คือ 

1.  ดานความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน มี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.76 

2.  ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน มี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.77 

3.  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.30 

อิงเกณฑ 
 ทําไดคาเฉล่ีย 3.94 

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  
คาเฉลี่ยมากกวาหรือ

เทากับ 3.95 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดคาเฉลี่ย 

3.97  

เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดคาเฉลี่ย 3.94 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย  
คาเฉลี่ยมากกวาหรือ

เทากับ 3.95 

 พัฒนาการ 
 

2.12 

(สกอ.) 

รอยละของนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 

และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ขอคนพบ 

รอยละของนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป

ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม

และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ เทากับ  รอยละ  

จํานวนนิสิตทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  53,374 คน จํานวนศิษย

เกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป เทากับ 48,470 คน รวมนิสิต

และศิษยเกา 101,844 คน มีนิสิตและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล

ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดาน

ส่ิงแวดลอมในระดับชาติ และนานาชาติ 522 คน เทากับ  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 0.51  

เทากบั 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
 รอยละ 0.50 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 

0.52  

เทากับ 3 คะแนน 

 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 0.51 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 0.50 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

รอยละ 0.51 แบงเปนดังนี้ 

ดานวิชาการและวิชาชีพ 162 คน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 8 คน 

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 5 คน 

ดานกีฬาและสุขภาพ 281 คน 

ดานสิ่งแวดลอม  23 คน 

ดานวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัย 43 คน 

2.13 

(สกอ.) 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ขอคนพบ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ  เทากับ รอยละ 91.85  โดยมีจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัตเิปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ทั้งหมด 653 คน และมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่

ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 598 คน 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 91.58  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 85 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 

73.24                    

เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 91.58 

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 85 

 พัฒนาการ 
 

2.14 

(มก.) 

จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา 
ขอคนพบ 

จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับ

รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา 

เทากับ 148  เรื่อง แบงเปน 

รางวัลระดับชาติ          133  เรื่อง 

รางวัลระดับนานาชาติ    15  เรื่อง 

อิงเกณฑ 
ทําได 140 เรื่อง  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
จํานวน 90 เรื่อง 

พัฒนาการ 
ป 50 ทําได  316 เรื่อง 

เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําได 148 เรื่อง 

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
จํานวน 90 เรื่อง 

พัฒนาการ 
 

2.15 

(มก.) 

รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ

นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทา

ทั้งหมด 
ขอคนพบ 

รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทา

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 100  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 68 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 100 

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
รอยละ 68 
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องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือ

เทียบเทาทั้งหมด เทากับ รอยละ 100  โดยมีจํานวน

วิทยานิพนธทั้งหมด 969  เลม และมีจํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ 969 

เรื่อง 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 

99.23 

เทากับ 1 คะแนน 

 

 พัฒนาการ 
 

2.16 

(มก.) 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
ขอคนพบ 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด

เทากับ รอยละ 81.57  โดยมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 331 

หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 270 หลักสูตร 

 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 81.57 

เทากับ 2 คะแนน 

 เปาหมาย 
  รอยละ 80 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 100 

เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 81.57 

เทากับ 2 คะแนน 

 เปาหมาย 
  รอยละ 80 

 พัฒนาการ 
 

2.17 

(มก.) 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย

และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ขอคนพบ 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  เทากับ คาเฉล่ีย 4.33 

อิงเกณฑ 
ทําไดคาเฉลี่ย 4.33 

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  
คาเฉลี่ย  4.50 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดคาเฉลี่ย 

4.51 เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําไดคาเฉลี่ย 4.33 

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  
คาเฉลี่ย  4.50 

 พัฒนาการ 
 

2.18 

(มก.) 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนิสิต 
ขอคนพบ 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ

ศูนยสารสนเทศตอนิสิต  เทากับ 7,152.30 บาท/คน โดยมี

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ   391,138,649.74 บาท จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา 54,009.61 คน (ขอมูลตามปงบประมาณ พ.ศ.2551) 

อิงเกณฑ 
ทําได 7,255.87 บาท/คน  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
จํานวน 7,000 บาทตอคน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 7,224.77  

บาท/คน  

เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําได 7,242.02 บาท/คน  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
จํานวน 7,000 บาทตอคน 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

3.1 

(สกอ.) 

มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 
ขอคนพบ 

มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา มหาวิทยาลัย

ดําเนินการได  8 ระดับ ดังนี้ 

  1.   มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตปที่ 1  

  2.   มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต  

  3.   มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต

ของนิสิต  

  4.   มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต  

  5.   มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและ

ศิษยเกา  

  6.   มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ

แกนิสิตและศิษยเกา  

  7.   มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่อง

ขางตนเปนประจําทุกป  

  8.    มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา

พัฒนาการบริการแกนิสิตและศิษยเกา  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 8  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 8 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 8 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 8 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 8 

 พัฒนาการ 
 

3.2 

(สกอ.) 

มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
ขอคนพบ 

มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  มหาวิทยาลัยดําเนินการ

ได 4 ระดับ  ดังนี้ 

  1.   มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา   

  2.   มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยและองคการนิสิต หรือ

สโมสรนิสิต จัดกิจกรรมใน 5 ประเภท คือ 

-   กิจกรรมวิชาการ  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

-   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

-   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

-   กิจกรรมนันทนาการ  

-   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

  3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการและ

กิจกรรม ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และองคการนิสิต หรือ

สโมสรนิสิตทุกส้ินปการศึกษา 

  4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง  

3.3 

(มก.) 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 
ขอคนพบ 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 

ระดับ  ดังนี้ 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่

ปรึกษาของมหาวิทยาลัย   

  2.  มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่

ปรึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

  3.  มีการสงเสริมและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษา

ทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นิสิต 

  4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบ

อาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย  

  5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่

ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 2 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ  2-3 

เทากับ 1 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 2 

 พัฒนาการ 
 

3.4 

(มก.) 

รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตตอ

จํานวนนิสิตทั้งหมด 
ขอคนพบ 

รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตตอ

จํานวนนิสิตทั้งหมด เทากับ รอยละ 100 โดยมีนิสิตระดับ

ปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต 42,091 คน  

จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี 42,091 คน  นิสิตระดับ

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 100  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 100 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได  รอยละ 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 100 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 100 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ปริญญาโท 10,344 คน ระดับปริญญาเอก 1,372 คน และนิสิต

ระดับประกาศนียบัตร 39 คน รวมนิสิตทั้งหมดทุกระดับ  

53,846 คน  

100  

เทากับ 3 คะแนน  
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

4.1 

(สกอ.) 

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และงานสรางสรรค 
ขอคนพบ 

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและงานสรางสรรค  มหาวิทยาลัยดําเนินการได  6 ขอ 

ดังนี้ 

  1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

  2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  

  3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลง

คนควาตางๆ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

  4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  

  5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  

  6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย

กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม   

อิงเกณฑ 
ทําได 6 ขอ  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   6 ขอ 

 พัฒนาการ 
  ป 50 ทําได 6 ขอ 

เทากับ 3 คะแนน  

 

 

อิงเกณฑ 
ทําได 6 ขอ 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   6 ขอ 

 พัฒนาการ 
 

4.2 

(สกอ.) 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ขอคนพบ 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรคมหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ขอ  ดังนี้ 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน  

  2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู

จากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอ

การใชประโยชน  

  3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  

 

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   5 ขอ 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 5 ขอ 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําได  5 ขอ  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   5 ขอ 

 พัฒนาการ 
 



 

 320 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

  4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง

นักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงานไปใช

ประโยชน  

  5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรทางปญญา ตลอดจน

การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรม

ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

4.3  

(สกอ.) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 
ขอคนพบ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 120,792.50  

บาท/คน   เงินสนับสนุนจากภายใน  272,024,710 บาท มี

อาจารยประจํา จํานวน 2,056 คน  นักวิจัย 196 คน รวม 2,252 

คน   
 

อิงเกณฑ 
ทําได 120,792.50 

บาท/คน  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
105,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 

103,924.41 บาท/คน 

เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 120,792.52 

บาท/คน  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
105,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

4.4  

(สกอ. 

4.3) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 
ขอคนพบ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 287,404.67 

บาท/คน  เงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน  647,235,321 

บาท มีอาจารยประจําจํานวน  2,056 คน  นักวิจัย 196 คน รวม 

2,252 คน  
  

อิงเกณฑ 
ทาํได 287,404.67 

บาท/คน  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
205,000 บาทตอคน 

 พัฒนาการ 
ปละ 50 ทําได 

213,120.13 บาท/คน 

อิงเกณฑ 
ทําได 287,404.67 

บาท/คน  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
205,000 บาทตอคน 

 พัฒนาการ 
ปละ 50 ทําได 

213,120.13 บาท/คน 

4.5  

(สกอ. 

4.4)  

 

 

 

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  และ/

หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 
ขอคนพบ 

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  

และนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอ

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 71.89  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 40 

 พัฒนาการ 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 72.51 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   รอยละ 40 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

 

 

จํานวนอาจารยประจํา เทากับ รอยละ 72.51 มีงานวิจัยตีพิมพ

เผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนระดับชาติ และนานาชาติ 

1,633 เรื่อง จํานวนอาจารยและนักวิจัยรวม 2,252 คน (อาจมี

ผลงานที่มีการนําไปใชประโยชน แตไมถูกแจงนับ) 

ป 50 ทําไดรอยละ 

41.16 

เทากับ 3 คะแนน  

 

 

4.6 

(สกอ. 

4.4) 

 

 

 

 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น  
ขอคนพบ 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและอนุสิทธิบัตร เทากับ  

14 ช้ินงาน (เปนการตออายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 8 

ชิ้นงาน) 

อิงเกณฑ 
ทําได 14 ชิ้นงาน  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
จํานวน 11 ชิ้นงาน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 14 ชิ้นงาน 

เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 14 ชิ้นงาน 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
จํานวน 11 ชิ้นงาน 

 พัฒนาการ 
 

4.7 

(สกอ. 

4.5) 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

ขอคนพบ 
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน  

refereed  journal  และในฐานขอมูลระดับชาติและระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ รอยละ 31.79  จํานวน

อาจารยประจํา 2,056 คน  และนักวิจัย 196 คน บทความวิจัย

ที่ไดรับการอางอิง 716 บทความ 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 28.40  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 25 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 26.22 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 31.79 

เทากับ 3 คะแนน  

เปาหมาย 
   รอยละ 25 

 พัฒนาการ 
 

4.8 

(มก.) 

รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย 

และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

ขอคนพบ 
รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทํา

วิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย เทากับ รอยละ 47.51  

โดยมีจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย

และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 1,070 คน จาก

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 53.64  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 50 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ 

41.26 

เทากับ 2 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 47.51 

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 50 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

จํานวนอาจารยประจํา 2,056 คน  และนักวิจัย 196 คน  รวม 

2,252 คน 

4.9 

(มก.) 

รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุม

วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

ขอคนพบ 
รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวม

ประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เทากับ รอยละ 58.21 โดยมีจํานวนอาจารย

ประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 1,311 

คน จํานวนอาจารยประจํา 2,056 คน  และนักวิจัย 196 คน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 58.21  

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 60 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 

54.85 

เทากับ 2 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 58.21 

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
   รอยละ 60 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ผลการประเมิน    
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

5.1 

(สกอ.) 

ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของสถาบัน 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัย ดําเนินการได  6 ระดับ ดังนี้ 

  1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงาน

ของการบริการวิชาการแกสังคม   

  2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานและหนวยงานดําเนินการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด  

 3. มีการกําหนดระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  

  4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก

สังคม  

  6. มีการทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง

วิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

  7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมิน 

ไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ

บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 7 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
 

5.2 

(สกอ.) 

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 
          รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาตติออาจารยประจํา  เทากับ  รอยละ 32.82  โดยมี

อาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม  เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการ กรรมการวิชาชีพ จํานวน 760 คน จํานวนอาจารย

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 34.15  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 30 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ 

38.94 

เทากบั 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 32.82 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   รอยละ 30 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ผลการประเมิน    
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ประจําทั้งหมด 2,316  คน  

5.3 

(สกอ.) 

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

รอยละของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความ ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ  

รอยละ 91.93  โดยมี โครงการและกิจกรรมบริการวิชาการและ

วิชาชีพ จํานวน  1,890 โครงการ อาจารยประจําไมรวมผูลา

ศึกษาตอ จํานวน 2,056 คน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 

133.99  

เทากับ  3  คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 90 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 

90 

เทากับ  3  คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 91.93  

เทากับ 3 คะแนน  
 

 เปาหมาย 
   รอยละ 90 

 พัฒนาการ 
 

5.4 

(มก.) 

มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
ขอคนพบ 

มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 

ดําเนินการได  4 ขอ ดังนี้ 

 1.  มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียน การสอน และการวิจัย   

  2.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการ/วิชาชพีมาใชในการเรียนการสอน อยางนอย 1 โครงการ  

 3.  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ  

 4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/

วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย อยางนอย 1 

โครงการ  

 5.  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย 

และการบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 1 โครงการ  

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   5 ขอ 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 5 ขอ 

เทากับ  3  คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําได 4 ขอ   

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   5 ขอ 

  พัฒนาการ 
 

5.5 

(มก.) 

คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

อิงเกณฑ 
ทําได 328,132.12 

บาท/คน  

อิงเกณฑ 
ทําได 328,132.12 บาท/

คน   
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ผลการประเมิน    
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการ

และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา  เทากับ 328,132.12 

บาท/คน โดยมีคาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม จํานวน  674,639,638.72 บาท 

อาจารยประจําไมรวมผูลาศึกษาตอ จํานวน 2,056 คน  

 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 230,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 

239,143.86 บาท/

คน 

เทากบั  3  คะแนน  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  230,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

5.6 

(มก.) 

รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของ

มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา  เทากับ  364,591.25  บาท/

คน โดยมีรายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของ

มหาวิทยาลัย จํานวน  749,599,610 บาท อาจารยประจําไมรวม

ผูลาศึกษาตอ จํานวน 2,056 คน  

 

อิงเกณฑ 
ทําได 364,591.25 

บาท/คน  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  290,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 

290,369.51 บาท/

คน                  

เทากับ  3  คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 364,591.25 บาท/

คน 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  290,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 326 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

6.1 

(สกอ.) 

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 4 ระดับ  ดังนี้ 

 1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงาน

รองรับ 

  2.  มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชน

สอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง    

  3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

ภารกิจดานอื่นๆ 

  4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การ

จัดกิจกรรมประชุม เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

 5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดย

ผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

และนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสาร

ศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหบริการ

วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

อิงเกณฑ 
ทําได ระดับ 6  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 3 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได ระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 3 

 พัฒนาการ 
 

6.2 

(มก.) 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 
ขอคนพบ 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และ

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต 

เทากับ  รอยละ 4.11  โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ

อนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม  

1,309  โครงการ จํานวนนิสิตปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลา

เทียบเทา  31,787.68 คน  

อิงเกณฑ 
ทําได รอยละ 3.58  

เทากับ 3 คะแนน  

  เปาหมาย 
  รอยละ 3 

  พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 

5.39 

เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 4.12   

เทากับ 3 คะแนน  

  เปาหมาย 
รอยละ 3 

  พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

6.3 

(มก.) 

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
ขอคนพบ 

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนา

และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

เทากับ รอยละ 0.48  โดยมีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ

อนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน 26,118,030.08  บาท งบดําเนินการ จํานวน 

5,482,476,499 บาท  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 0.50 

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 1.50 

  พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ 

0.65 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 0.48   

เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 1.50 

  พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

7.1 

(สกอ.) 

สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ

สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได ในระดับสากล   
ขอคนพบ 

สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

และสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได ในระดับสากล  

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้ 

 1.  สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 

ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

  2.  สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มากกวาปละ 2 ครั้ง 

  3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอยละ 83.33 

(10 ครั้งจาก 12 ครั้ง) ของแผน  ในการประชุมมีกรรมการเขารวม

เฉล่ียแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด (32 คน)  

โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 

วันกอนการประชุม 

 4.  สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของ

อธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว

ลวงหนา 

  5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน โดยใช 

หลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิ

บาลทั่วทั้งองคกร 

อิงเกณฑ 
ทําได 5 ขอ  

เทากับ 3 คะแนน  

  เปาหมาย 
4 ขอ 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 3 ขอ 

เทากับ 1 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําได 4 ขอ 

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
   4 ขอ 

 พัฒนาการ 
 

7.2 

(สกอ.) 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
ขอคนพบ 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 4 ระดับ ดังนี้ 

 1.   มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส 

ตรวจสอบได  

 2.   ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใช

ศักยภาพ ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ

มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
   ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ 

ในมหาวิทยาลัย   

 4.   มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ

ผูบริหารตามผลการประเมิน  และดําเนินการตามแผนอยาง

ครบถวน 

7.3 

(สกอ.) 

มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู 
ขอคนพบ 

มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู มหาวิทยาลัย

ดําเนินการได 4 ระดับ ดังนี้ 

 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสู

องคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ

มหาวิทยาลัยรับทราบ 

 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 50 

 3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 

 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ

จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุง

แผนการจัดการความรู 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
 

7.4 

(สกอ.) 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ

ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้ 

 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม

ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ

อิงเกณฑ 
ทําไดระดบั 5  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  
  ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ  5  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย  
   ระดับ 4 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวาง

คนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ

สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทาง

วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ

กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่

มีคุณภาพ 

 3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง

บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอยู

อยางมีความสุข 

 4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมี

โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตาม

สายงาน 

 5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยาง

เปนระบบ 

7.5 

(สกอ.) 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน

และการวิจัย 
ขอคนพบ 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ

สอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6 ระดับ ดังนี้ 

 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

 2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

 3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ

ฐานขอมูล 

 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

 5. มีการนําผลประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูล  

 6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผาน

ระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

รูปแบบมาตรฐานกําหนด  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6  

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
   ระดับ 6 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6 

เทากับ 3 คะแนน 

 เปาหมาย 
ระดบั 6 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

7.6 

(สกอ.) 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาสถาบัน 
ขอคนพบ 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล ภายนอกเขา

มามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 

ระดับ  ดังนี้ 

 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส 

ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

 2.  มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่

เปดเผยและเปนที่รับรูโดยทั่วกัน อยางนอย 3 ชองทาง 

 3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ

บริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยาง

เปนรูปธรรม   

 4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง

และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 5.  มีกระบวนการและกลไกการติดตาม ตรวจสอบโดยภาค

ประชาชน  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
 

7.7 

(สกอ.) 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ขอคนพบ 
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เทากับ  รอยละ 5.24 เปน

รางวัลดานการวิจัยรอยละ 75.76  จากรางวัลที่ไดรับทั้งหมด  โดย

อาจารยไดรับรางวัลทั้งหมด 132 คน เปนรางวัลดานการวิจัย 100 

คน ดานวิชาการ 32 คน จํานวนอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 

2,521 คน 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 5.24 

และรอยละ 75.76  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 3 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 

4.78 

เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 5.24 

และรอยละ 75.76  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
รอยละ 3 

 พัฒนาการ 
 

7.8 

(สกอ.) 

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 เทากับ 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ขอคนพบ 
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 ระดับ   ดังนี้ 

 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ

เส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัด

รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตอง

มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการ

บริหารความเสี่ยง   

 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ

สรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

เปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย

เส่ียง  

 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตอง

กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความ

เขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และ

การดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยาง

เปนรูปธรรม  

 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด

ของมหาวิทยาลัย  

3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
 

7.9 

(สกอ.) 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ขอคนพบ 

   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล  มหาวิทยาลัยดําเนินการได 8 

ระดับ ดังนี้ 

 1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล

ภายในมหาวิทยาลัย  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 8  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 8 

เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 8 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
 



 

 333 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย 

 3.  มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

 4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนด

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ

หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย   

 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยในระดับคณะหรือเทียบเทา   

 6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ

เปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ  

 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ

เปาหมายตามคํารับรอง  

 8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร 

ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ  

 

7.10 

(สกอ. 

5.4 ) 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
ขอคนพบ  
        รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จากรายงาน

ผลการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจและความเชื่อม่ันเกี่ยวกับ

คุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551  มีคาเฉลี่ยเทากับ4.09 คิดเปน รอยละ 

81.80 ผูรับบริการมี ความพึงพอใจในระดับมาก โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

งานบริการ 
น้ําหนัก 

รอยละ 

คะแนน 

คาเฉลี่ย 

คา 

รอยละ 

ความพงึพอใจในการ

ใหบริการ 

3 4.18 83.60 

บทบาทของสถาบนัทีมี่ตอ

สังคม 

5 4.00 80.00 

รวม 8 4.09 81.80 
 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 81.80  

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 71 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได รอยละ

69.49 

เทากับ 1 คะแนน  

 

 

 

 

 

 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 81.80 

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 71 

  พัฒนาการ 
* ผลดําเนินงานเพิ่มขึ้น

แตยังไมถึงเกณฑสูงสุด 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

7.11 

(สกอ. 

8.2) 

 

การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน 
ขอคนพบ 

   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล  มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 

ระดับ ดังนี้ 

 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัย  

 2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัย 

 3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นใน

มหาวิทยาลัย  

 4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอก

มหาวิทยาลัย   

 5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ

หนวยงานอื่น   

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
 

7.12 

(มก.) 

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ

และตางประเทศตออาจารยประจํา เทากับ  30,407.77บาท/คน  

โดยมีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ จํานวน70,424,402.26 บาท จํานวนอาจารยประจํา 

2,316 คน 

 

อิงเกณฑ 
ทําได 30,407.77 

บาท/คน  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
 25,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 

29,546.84 บาท/คน 

เทากับ 3 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 30,407.77 

บาท/คน 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
25,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

7.13 

(มก.) 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ขอคนพบ 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เทากับ รอยละ 81.27  โดยมีบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 100 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  รอยละ 75 

 พัฒนาการ 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 81.27 

เทากับ 3 คะแนน  

เปาหมาย 
รอยละ 75 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ จํานวน 4,287  คน จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งหมด  5,275 คน 

ป 50 ทําไดรอยละ 

69.54 

เทากับ 2 คะแนน  
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

8.1 

(สกอ.) 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยดําเนินการได   

7 ระดับ ดังนี้ 

  1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 

  2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการ

จัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได 

  3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินระบบ

อิเล็กทรอนิกส ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน 

  4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง 

  5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห

คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

องคการอยางตอเนื่อง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่

ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป

ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 7 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
 

8.2 

(มก.) 

รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริง

ทั้งหมด 
ขอคนพบ 

รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับ

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 41.87  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 41.87 

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

จริงทั้งหมดเทากับ รอยละ 41.87 โดยมีเงินรายไดจริงจาก

ภายนอกทั้งหมด จํานวน 3,117,500,000 บาท รายรับจริง

ทั้งหมด จํานวน 7,445,300,000 บาท 

 รอยละ 41 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ 

37.79                 

เทากับ 3 คะแนน  

  รอยละ 41 

 พัฒนาการ 
 

8.3 

(มก.) 

สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
ขอคนพบ 

สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ  

63,178.64  บาท/คน โดยมีสินทรัพยถาวร จํานวน 

3,405,739,243 บาท นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา จํานวน 

53,906.50 คน 

 
 

อิงเกณฑ 
ทําได 63,178.64 

บาท/คน 

เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
  65,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 58,428.77 

บาท/คน              

เทากับ 1 คะแนน  

อิงเกณฑ 
ทําได 63,178.64 

บาท/คน 

เทากับ 1 คะแนน  

 เปาหมาย 
  65,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

8.4 

(มก.) 

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
ขอคนพบ 

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

เทากับ 77,337.42 บาท/คน โดยมีคาใชจายทั้งหมด จํานวน 

4,168,989,446.97 บาท นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา จํานวน 

53,906.50 คน 

 
 

อิงเกณฑ 
ทําได 77,337.42  

บาท/คน   

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
 75,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําได 74,285.50 

บาท/คน              

เทากับ 3 คะแนน 

อิงเกณฑ 
ทําได 77,337.42  

บาท/คน 

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
  75,000 บาท/คน 

 พัฒนาการ 
 

8.5 

(มก.) 

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
ขอคนพบ 

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ เทากับ 

รอยละ 24.92 โดยมีเงินเหลือจายสุทธิ จํานวน 1,485,300,000  

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 24.92  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 

อิงเกณฑ 
ทําไดรอยละ 24.92 

เทากับ 2 คะแนน  

 เปาหมาย 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

บาท งบดําเนินการ จํานวน 5,960,000,000 บาท 

 
 

 รอยละ 18 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดรอยละ

14.78                 

เทากับ 3 คะแนน  

รอยละ 18 

 พัฒนาการ 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

9.1 

(สกอ.) 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย ดําเนินการได 7 

ระดับ  ดังนี้ 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้ง

การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน  

  6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ 

และมหาวิทยาลัย    

  7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 7 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 7  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 7 

 พัฒนาการ 
 

9.2 

(สกอ.) 

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต 
ขอคนพบ 

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6  ระดับ ดังนี้ 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ  5 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 6  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ  5 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง 

ผลประเมิน
คณะกรรมการ 

ดัชนี 
ที่ 

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ  
และนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผล 

การประเมินแตละตัวบงช้ี     = บรรลุเปาหมาย / มีพัฒนาการ 

    =  ไมบรรลุเปาหมาย /ไมมีพัฒนาการ 

  1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนิสิต  

  2.  มีระบบสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพ

ไปใชกับกิจกรรมนิสิต 

  3.  มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย  

  4.  นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ

ของกิจกรรมและโครงการของนิสิต  

  5. นิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย 

  6. มีระบบติดตามประเมนิผลการประกันคุณภาพในกิจกรรม

ที่นิสิตดําเนินการ และในสวนที่นิสิตมีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 4 

เทากับ 2 คะแนน  

 

 พัฒนาการ 
 

9.3 

(สกอ.) 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ขอคนพบ 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยดําเนินการได  5 ระดับ  ดังนี้ 

 1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

  2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

  3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

  4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

  5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงาน

พัฒนาขึ้น และมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี  

เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
ป 50 ทําไดระดับ 5 

เทากับ 3 คะแนน  

 

อิงเกณฑ 
ทําไดระดับ 5  

เทากับ 3 คะแนน  

 เปาหมาย 
  ระดับ 5 

 พัฒนาการ 
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...ภาคผนวก ก... 
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ขอมูลพื้นฐาน 
ระดับกลุมสาขา
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...ภาคผนวก ข...  

รายนามกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2551 – 2553 
ลําดับ ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล 

1 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศาสตราจารยกําพล อดุลวิทย 

2 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ ศาสตราจารยนิวัติ  เรืองพานิช 

(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) 

3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ นายชุมพล  พรประภา 

4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ นายธีรพงษ  ต้ังธรีะสุนันท 

5 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ นายบัณฑูร  สุภัควณิช    

6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ นายพรชัย  รุจิประภา 

7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ นายพันธศักด์ิ  ศิริรัชตพงษ  

8 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ นายมนตรี  คงตระกูลเทยีน   

9 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ ศาสตราจารยเกียรติคุณ  วัฒนา  เสถียรสวัสด์ิ    

10 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ นายศิริ  ชมชาญ    

11 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ นายสมบัติ  ศานติจารี   

12 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ นายอนันต เภตรา 

(ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ 2 ก.พ. 2552) 

  นายสุเทพ  วงศร่ืน 

(ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ 6 พ.ย. 2551 – 1 ก.พ. 2552) 

13 อธิการบด ี รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน           

14 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายอํานวย เนตยสุภา                                   

15 ประธานสภาขาราชการ มก. รองศาสตราจารยกมลชัย  ตรงวานิชนาม       

(ดํารงตําแหนงสภาขาราชการ ต้ังแตวันที่ 1 มี.ค. 2552 –  

28 ก.พ. 2553) 

  ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน  เวชชะ 

(สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงสภาขาราชการ เมือ่วันที่   

28 ก.พ. 2552) 

16 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร รองศาสตราจารยกมลพรรณ  นามวงศพรหม    

(รองอธกิารบดีฝายประกันคุณภาพ) 

17 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ผูชวยศาสตราจารยมยุรี  เทศผล  

(รองอธกิารบดีฝายอํานวยการ) 

18 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร รองศาสตราจารยวรวิทย  สิริพลวัฒน  

(คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน) 

19 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย  ศักด์ิภูอราม 

(คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร) 

20 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร รองศาสตราจารยสาโรช  อังสุมาลนิ  

(คณบดีคณะเศรษฐศาสตร) 
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ลําดับ ตําแหนง ช่ือ-นามสกุล 
21 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร รองศาสตราจารยมนฤตยพล  อุรบญุนวลชาติ  

(คณบดีคณะสังคมศาสตร) 

22 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ผูชวยศาสตราจารยอนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ  

(ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม) 

23 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร นายณรงคชัย  พิพัฒนธนวงศ     

(ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร) 

24 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค  ปติปญญา 

25 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ ผูชวยศาสตราจารยเสริมศิริ  จันทรเปรม   

26 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ รองศาสตราจารยสุรวิช  วรรณไกรโรจน  

27 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ  ศุขเฉลมิ       

28 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ ผูชวยศาสตราจารยปฐมาภรณ  ศรีผดุงธรรม 

29 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ ผูชวยศาสตราจารยรวิพิมพ  ฉวีสุข    

30 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ รองศาสตราจารยธารินี  พงศสุพัฒน 

31 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  จางภากร   

32 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารยศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร 

33 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ  งามเจริญ  
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...ภาคผนวก ค... 
 

รายนามผูบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                        

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ     ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน     อธิการบดี 

รศ.ดร.ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร    รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน   รองอธิการบดีฝายวิจัย 

รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผศ.มยุรี  เทศผล  รองอธิการบดีฝายอํานวยการ 

อาจารยเปรื่องบุญ จักกะพาก    รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 

รศ.ดร.เจษฎา  แกวกัลยา   รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ 

รศ.ยืน  ภูวรวรรณ   รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม      รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

นายนิพนธ  ล้ิมแหลมทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

ผศ.ดร.ธันวา  จิตตสงวน    รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 

อาจารยชวลิต ฮงประยูร   รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล   รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

รศ.พงษศักดิ์ สุริยวนากุล   รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

ดร.พรอมพิไล บัวสุวรรณ  ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

อาจารยวีระชัย ธนมัยมาศ  ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

วาที่รอยตรีอํานวย ตันพานิชย  ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

อาจารยพนม ทาวดี  ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

อาจารยฐาปนี เฮงสนั่นกูล ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ผูชวยศาสตราจารยทรงพร หาญสันติ  ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  

อาจารยเสรี กุญแจนาค  ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

รศ.ปสสี  ประสมสินธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

อาจารยปญญา เหลาอนันตธนา   ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 

อาจารยศรันยา เกษมบุญญากร ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 

อาจารยถวัลยศักดิ์ เผาสังข ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 

รองศาสตราจารยสุพัฒน ธีรเวชเจริญ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

รศ.ดร.ปทมาวดี  เลหมงคล ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  

รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร  ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 

ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสดิ์   ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ 

ผศ.นงลักษณ  งามเจริญ   ผูชวยอธิการบดี ฝายอํานวยการ 

รศ.ดร.พันธปติ  เปยมสงา ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ผศ.วราภา  มหากาญจนกุล ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 

รศ.ดร.วีระศักดิ์  อุดมโชค ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  

รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย   

นางวรพร  อรามรักษ    ผูชวยอธิการบดี 

นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล ผูชวยอธิการบดี 

รศ.ดร.สมยศ  เชิญอักษร ผูชวยอธิการบดี   

รศ.ดร.ชุลีรัตน จรัสกุลชัย   ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

รศ.จงกล  แกนเพิ่ม ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

ผศ.จําลอง  เจียมจํานรรจา ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการนิสิตและประสานงานชุมชน วิทยาเขตศรีราชา  

ผศ.พิพัฒน  ภูริปญญาคุณ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพและบริการวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา 

ผศ.ดร.ทรงวุฒิ  เฮงพระธานี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   จ. สกลนคร  

รศ.ศิริพร อองรุงเรือง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและสารสนเทศ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จ. สกลนคร 

ดร.สมจิตต  ปาละกาศ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จ. สกลนคร 

ผศ.อนุกูล  วัฒนสุข ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จ. สกลนคร 

ผศ.ดร.สิรินทรพร สินธุวณิชย  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน 

ผศ.พงษภวัลย  ภัทรประภานันท ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ผศ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตกําแพงแสน 

  

  

  
 
 



 

 374 

...ภาคผนวก ง... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 

 375 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 



 

 376 

.ภาคผนวก จ...  
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เอกสารทางวิชาการ                10/2552 
คณะดําเนนิงาน  สํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่ปรกึษา   คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูเรียบเรียง                           คณะกรรมการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารยกมลพรรณ  นามวงศพรหม  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

   นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกจิ         ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

นางมุกดา  เกตุแกว         ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ        ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

ผูรวบรวมขอมูลและ นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ        ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

พิสูจนอักษร  นางมณฑภัสสร  สุวรรณาพิสิทธิ์       ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

นางสาวเพชรรัตน  โชครุง        ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

   นางสาววิชุตา  บญุเกตุ                                 ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

นางมุกดา  เกตุแกว         ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

   นายธเนศ    ดาวรุงโรจน        ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

   นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําดี        ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

   นางสาวอรอุมา  แกวมณีโชติ        ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

   นางกัลยาณ ี รัตนวราหะ        ฝายบริหารและธุรการ 

   นายพงษศักด์ิ  แจงจอน        ฝายบริหารและธุรการ 

   นางสาวอัจฉรา  ภาคแกว        ฝายบริหารและธุรการ 

   นางสาวณัฏยา  เบาสุภี        ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

   นางสาววาสิฏฐี  ไวตี               ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

   นายจิรพัฒน  ธารีสืบ        ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

ศิลป  นางสาวเพชรรัตน  โชครุง 




