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ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ในการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานทําให
รายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวา “รายงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ฉบับนี้ จะเปนเอกสารที่แสดงใหผูเกี่ยวของทราบถึงผลการดําเนินงานและ
ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในซึ่ ง ทํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในชวงวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2553 ไดรับทราบถึงศักยภาพในการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ถายทอดความรูแกสังคมไทย และสรางความเปนเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ
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ขอมูลเบือ้ งตนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.1 ขอมูลทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
ชื่อหนวยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Kasetsart University

สถานทีต่ ั้ง
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตราสัญลักษณ
ตราประจํามหาวิทยาลัยเปนรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยูกึ่งกลาง
ล อ ม ร อ บ ด ว ย ก ลี บ บั ว ค ว่ํ า แ ล ะ ก ลี บ บั ว ห ง า ย มี ข อ ค ว า ม ว า
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๔๘๖" ลอมรอบเปนชั้นนอกสุด ตาม
พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เลมที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง
ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย โดยถือกําเนิดจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อ พ.ศ. 2460 ตอมาไดขยายและยกฐานะขึ้น
เป น วิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และพั ฒ นาต อ มาจนกระทั่ ง ก อ ตั้ ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดยมี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486 ตอมาระหวาง พ.ศ. 2486 –
2504
มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร รวมถึ ง 6 ฉบั บ และพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 คือฉบับปจจุบัน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 115
ตอนที่ 15 ก วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2541
ปจจุ บันมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร ได ดําเนินภารกิจเพื่อ สนองนโยบายการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขตหลัก 1 โครงการจัดตั้ง
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วิทยาเขตบางเขน
ตั้งอยูเลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 มีเนื้อที่ประมาณ
846 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 30 หนวยงาน ประกอบดวย 16 คณะ 7 สํานัก 6 สถาบัน และ 1 ศูนย ไดแก คณะ
เกษตร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะประมง คณะมนุ ษ ยศาสตร คณะวนศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตว
แพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 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 เ ป ด สอนครอบคลุ ม ทั้ ง ทางเกษตรศาสตร วิ ท ยาศาสตร ศิ ล ปศาสตร บริ ห ารธุ ร กิ จ และเศรษฐศาสตร
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพและ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปดสอนครบทุกระดับปริญญาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

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

www.kps.ku.ac.th
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วิทยาเขตศรีราชา
ตั้งอยูเลขที่ 199 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
มีเนื้อ ที่ประมาณ 199 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 7 หนวยงาน ประกอบดวย 5 คณะ และ 2 สํานัก ไดแก คณะ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาศรีราชา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เปดสอนใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

www.src.ku.ac.th

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ตั้งอยูเลขที่ 59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 มีเนื้อที่ประมาณ
4,000 ไร และหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 700 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 6 หนวยงาน ประกอบดวย 3 คณะ 2 สํานัก
และ 1 สถาบัน ไดแก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
คณะศิ ลปศาสตรแ ละวิ ท ยาการจัด การ สํ านั กงานวิทยาเขต สํ านั กวิ ท ยบริก าร และสถาบัน วิจั ย และพัฒ นา
เปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

www.csc.ku.ac.th

โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง และอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 742 ไร 1 งาน 6.5
ตารางวา ตั้งอยูระหวางเขตติดตอของ 3 ตําบล ใน 2 อําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยูหางจากศูนยราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร ดําเนินการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการทองเที่ยว โดยเนนการพัฒนากําลังคนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลาง
ตอนบน www.htm.sbc.ku.ac.th
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน ภารกิจ 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 สิ่งแวดลอม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็งของประเทศ สามารถชี้นําทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ธุรกิจและบริการ เพื่อสรางความเจริญแกสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คลองตัว
โปรงใส และตรวจสอบได เนนความเปนธรรมใหแกบุคลากร และสรางเสริมจิตสํานึกที่ตองรับผิดชอบตอสังคม
4. เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนและสมาชิกชุมชนทุกวัยใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยระดม
และผสมผสานความรูชุมชนทองถิ่นกับวิทยาการสมัยใหมเปนภูมิปญญาไทย โดยใชชองทางจัดการศึกษา
การบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสูภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ

1.3 สีประจํามหาวิทยาลัยและตนไมประจํามหาวิทยาลัย
สีประจํามหาวิทยาลัยคือ สีเขียวใบไมและตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนนนทรี (Peltophorum
pterocarpum ) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปลูกตนนนทรี จํานวน 9 ตน ณ บริเวณหนาหอประชุม มก.
เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2506 เวลา 15.30 น.
นั บ เป น วั น ประวั ติ ศ าสตร
นนทรี ทรงปลู ก ที่ ชาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตองจารึกไวในดวงจิตอยางไมมีวันลืม
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1.4 ความภาคภูมใิ จของชาวเกษตรศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กั บ การเป น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย
แหงชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงศึกษาธิการ โดยความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ไดประกาศเกียรติคุณ
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรเปน 1 ใน 8 มหาวิท ยาลัย ของประเทศที่ มี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน ประจําปการศึกษา 2550
โดยมีพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนดีเดน ประเภทนวัตกรรม
การใหบริการสําหรับหองสมุดที่มุงสงเสริมการเปน สังคมแหงการ
เรี ย นรู ที่ เ ข ม แข็ ง ของสํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
จากการคัดเลือกของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ศิษยเกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูมีชื่อเสียงสรางสรรค
สังคม สรางคุณประโยชนตอสังคม โดยในป 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเชิดชูเกียรติใหเปน “เกษตรศาสตร
ปราดเปรื่อง เปนรุนที่ 8”
รางวัลเว็บไซดยอดเยี่ยมอันดัํ บ 1 ในหมวดมหาวิทยาลัย
นิสิตมีผลงานวิชาการที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 48 รางวัล
โดยเฉพาะรางวัลระดับนานาชาติ ไดแก
- รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมระดับโลก และรางวัลเอกสารยอดเยี่ยม ในการแขงขันฟุตบอล
หุนยนตชิงแชมปโลก World Robo Cup 2009 จัดโดย Graz University of Tecnology
เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2552
- รางวัลพิเศษดานการออกแบบ ในการแขงขันออกแบบหุนยนต Inexus Design Award
2009 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และ Indian Institute of Technology (IIT)
Bombay Techfest เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
- รางวัลชนะเลิศและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแขงขัน Robo Cup China Open 2009
จัดโดย Dalian University ณ เมืองตาเหลียน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่
27 ธันวาคม 2552

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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1.5 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในเวทีโลก
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผงาดขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ โดยติดอันกับที่ 22 เอเชีย 229 ของโลก จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking of World Universities
- THES-QS University Rankings อันดับ 1 ใน 400
- www.4icu0irg อันดับ 2 ของประเทศไทย และอันดับ ที่ 113 ของโลก
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1.6 การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตบางเขน
สํานักงานอธิการบดี

วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะ

เกษตร
กองกลาง
บริ
ห
ารธุ
รกิจ
กองการเจาหนาที่
ประมง
กองกิจการนิสิต
มนุษยศาสตร
กองคลัง
วนศาสตร
กองบริการการศึกษา
วิ
ท
ยาศาสตร
กองแผนงาน
วิศวกรรมศาสตร
กองยานพาหนะ
ศึกษาศาสตร
อาคารและสถานที่
กองวิเทศสัมพันธ
สถานพยาบาล มก.
สํานักการกีฬา*
สํานักงานตรวจสอบภายใน*
สํานักงานทรัพยสิน*
สํานักงานบริการวิชาการ*
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ*
สํานักงานกฎหมาย*
ศูนยการศึกษานานาชาติ*
หอจดหมายเหตุ*
ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป*
ศูนยวิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่*

คณะ

เศรษฐศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร
สังคมศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
เทคนิคการสัตวแพทย

วิทยาเขตศรีราชา

สํานักงานวิทยาเขต

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร*

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตรศรีราชา
วิทยาการจัดการ*
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ*
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสถาน
ศรีราชา*

เกษตร กําแพงแสน

กองธุรการ (กําแพงแสน)

วิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

กองบริการการศึกษา
(กําแพงแสน)

ศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

กองกิจการนิสิต
(กําแพงแสน)

ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร*

กองยานพาหนะและอาคาร
สถานที่*

สัตวแพทยศาสตร**

ศูนยกีฬา กําแพงแสน*

สํานัก

ศูนย

สํานักงานวิทยาเขต*
สํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา*

วิทยาศาสตรการกีฬา*

ศูนยเทคโนโลยี
ชีวภาพเกษตร*

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

คณะ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สถาบัน

คณะ

ศูนย

สํานัก
สํานักทะเบียน
และประมวลผล

ศูนยนานาชาติ
สิรินธร เพื่อการ
สํานักบริการ
วิจัยพัฒนาและ
คอมพิวเตอร
ถายทอดเทคโนโลยี*
สํานักสงเสริม
และฝกอบรม
สถาบันภาษาศาสตรและ
วัฒนธรรมราชนครินทร*
สํานักหอสมุด
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาดาน
พืชศาสตร*

สํานัก

สถาบัน

สํานัก

สํานักสงเสริม
และฝกอบรม
กําแพงแสน*

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อ
การคนควาและ
พัฒนา
ปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑสัตว*

สํานักหอสมุด
กําแพงแสน
สํานักประกัน
คุณภาพ*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
กําแพงแสน*

สํานักพิพิธภัณฑ
และวัฒนธรรม
การเกษตร

* ดําเนินการจัดตั้งเปนการภายใน ** เปนสวนงานที่ขยายการดําเนินงานจากหนวยงานเดิมที่วิทยาเขตบางเขน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร*
วิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร*
ศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการ*

สํานักงานวิทยาเขต*
สํานักวิทยบริการ*

สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

สถาบันสมทบ
วิทยาลัยชลประทาน

โครงการจัดตั้ง

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
นพรัตนวชิระ*
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1.7 โครงสรางการบริหารองคกร
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย

ที่ประชุมคณบดี

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

สภาขาราชการ

รองอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี

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

ผูอํานวยการกอง

คณะกรรมการ
คณะ/สถาบัน/สํานัก/
วิทยาลัย/ศูนย

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

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

หัวหนา
ภาควิชา/ฝาย

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
คณะ/สถาบัน/สํานัก/
วิทยาลัย/ศูนย

ที่มา : กองแผนงาน ณ พฤษภาคม 2553
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1.8 แผนทีย่ ทุ ธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2552 -2555
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1.9 ขอมูลทัว่ ไปของหนวยงาน
นิสติ
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
จํานวนทั้งสิ้น 56,437 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 โดยมีนิสิตเขาใหมทุกคณะ จํานวนทั้งสิ้น 17,696 คน
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง ต า ร า ง ที่ 1 . 2 แ ล ะ นิ สิ ต รั บ ใ ห ม ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น ป ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 2
มีจํานวนทั้งสิ้น 13,373 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.3
สวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 11,478
คน รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.4 และมีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาไปแลว 6 เดือน (กันยายน 2552)
รายละเอียด ดังตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.1 จํานวนนิสิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา
ปการศึกษา 2552
ประกาศนียบัตร

รวม

18 6,116 314 13,126 23,424 18 9,704 1,232 34,378

วิทยาเขตกําแพงแสน

5,428

5

487

179

6,099

1,322

-

187

44 1,553 6,750

5

674

223

7,652

วิทยาเขตศรีราชา

5,902

-

-

-

5,902

2,876

-

308

-

3,184 8,778

-

308

-

9,086

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

3,338

-

-

-

3,338

829

-

92

18

939

4,167

-

92

18

4,277

-

-

-

-

-

1,044

-

-

-

1,044 1,044

-

-

-

1,044

โครงการจัดตั้ง

ที่มา : กองแผนงาน
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รวม

6,678

เอก

918 21,252

โท

3,588

ตรี

-

รวม

16,746

เอก

วิทยาเขตบางเขน

โท

18 6,703 376 19,846 44,163 23 10,778 1,473 56,437

ตรี

4,075 1,097 36,591 12,749

รวม

5

เอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 31,414

วิทยาเขต

โท

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร

ภาคพิเศษ

ตรี

ภาคปกติ

ตารางที่ 1.2 จํานวนนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต คณะ และระดับการ
ศึกษาปการศึกษา 2552
วิทยาเขต/คณะ

ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ประกาศนีย
ปริญญาโท
บัตรบัณฑิต

ปริญญาเอก

รวม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

13,165

23

4,135

373

17,696

วิทยาเขตบางเขน

6,937

18

3,679

319

10,953

คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร
คณะวนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสังคมศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ)
- การจัดการทรัพยากร
- พัฒนาสังคม
- พันธุวิศวกรรม
- การใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
- ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร
- คณิตศาสตรศึกษา

378
616
250
588
302
670
1,469
229
732
85
869
115
580
54
-

18
-

199
762
39
127
114
208
644
441
388
40
390
10
180
25
112
12
64
8

52
21
12
9
43
42
70
12
8
12
18
4
16
8

629
1,378
310
727
425
921
2,155
740
1,132
133
1,271
125
796
54
29
128
12
64
16

-

-

16
7
5

8
-

24
7
5
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วิทยาเขต

ปริญญาตรี

วิทยาเขตกําแพงแสน

1,883

ระดับการศึกษา
ประกาศนีย
ปริญญาโท
บัตรบัณฑิต
5
240

ปริญญาเอก

รวม

54

2,182

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

448
578
238

-

95
27
16

10
8

553
605
262

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

563
-

5

65
6

2
-

630
11

56
-

-

20
11
9
2

18
16
16
-

94
27
25
2

วิทยาเขตศรีราชา

2,724

-

168

-

2,892

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา

513
1,506
492
213
-

-

26
29
113

-

513
1,532
521
213
113

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

1,161

-

48

-

1,209

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

156
461
544

-

48
-

-

156
509
544

โครงการจัดตั้ง

460

-

-

-

460

สถาบันสมทบ

208

-

-

-

208

คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ)
- เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร

ที่มา : กองแผนงาน
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ตารางที่ 1.3 จํ า นวนนิ สิ ต รั บ ใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จํ า แนกตามวิ ท ยาเขต
และประเภทการรับเขา ปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเภทการรับเขา

รวม
ทั้งสิ้น

13,165
7,015
91
15
2
6
1

208
85
-

13,373
7,100
91
15
2
6
1

ศรีราชา

1,883
885
7
5
-

2,724
1,184
-

1,161
328
-

โครงการ
จัดตั้ง
460
77
-

-

-

-

-

13
9
10

-

13
9
10

1
1

-

-

-

1
4
8
4

-

1
4
8
4

-

-

-

-

17

-

17

991
35
3
111
332
-

1,540
152
557
-

833
577
-

383
-

1
6,059
429
172
31
66
112
114
557
36
26
40
1,269
113

123
-

1
6,182
429
172
31
66
112
114
557
36
26
40
1,392
113

192
-

-

-

-

6
197
13

-

6
197
13

-

-

-

-

21

-

21

บางเขน กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6,937
สอบผาน สกอ.
4,541
มก.รับตามขอตกลง
84
พสวท.
15
สสวท.
2
สวทช.
1
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
1
โครงการพัฒนากําลังคน ดานวิทยาศาสต
13
ทุนเรียนดี
โครงการโอลิมปกวิชาการ (สอวน.)
9
โครงการพัฒนากลุมประเทศอินโดจีน
10
โครงการกระทรวงมหาดไทยรับชาวไทย
อิสลาม
1
โครงการรวมมือทางวิชาการรับ (ปวช.3)
4
สมเด็จพระพี่นาง (สอวน.)
7
โครงการสมเด็จพระเทพฯ
3
โครงการนิสิตที่มีภูมิลําเนา ในเขตพัฒนา
17
เฉพาะกิจ (ศอบต.)
โครงการออทิสติก
1
มก.รับโดยตรง
2,312
โควตาพิเศษ
277
นักกีฬาดีเดน
137
นักกีฬาทีมชาติ
28
ดนตรีดีเดน
66
สว.มก.
112
โควตาบุตรเกษตรกร/ชาวประมง (คณะ)
3
โครงการขยายโอกาส
2 ปริญญาคูขนาน
36
2 ปริญญานานาชาติ (ภาคพิเศษ)
26
โครงการ IUP (ภาคพิเศษ)
40
รับตรงผานคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
370
โควตานิสิตไทยหัวใจเกษตร
113
โครงการรับสาธิตเขาคณะ
วิศวกรรมศาสตร
6
โควตาสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
5
นักเรียนเรียนดีคณะสังคมศาสตร
13
โควตานักเรียน 6 จังหวัดชายฝงทะเล
อันดามัน
21

รวม

สถาบัน
สมทบ

เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเภทการรับเขา

บางเขน กําแพงแสน

โครงการผูมีความสามารถพิเศษทางดาน
วรรณคดีไทย
โครงการทายาทธุรกิจ
โครงการนักเรียน 8 จังหวัดภาค
ตะวันออก
โครงการนักเรียนในชุมชนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โครงการรับนักเรียนเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โควตา สาธิต มก.
โครงการธนาคารหนวยกิต
โครงการภาคพิเศษ

ศรีราชา

เฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร

โครงการ
จัดตั้ง

รวม

สถาบัน
สมทบ

รวม
ทั้งสิ้น

13
7

-

-

-

-

13
7

-

13
7

-

-

17

-

-

17

-

17

-

-

7

-

-

7

-

7

130
5
904

18
5
84
221

3
804

256

383

78
138
89
2,568

-

18
138
89
2,568

ที่มา : กองแผนงาน

ตารางที่ 1.4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับ
การศึกษา ในปการศึกษา 2552

รวม

วิทยาเขตกําแพงแสน

915

11 115 13 1,054 199

-

55

2

256

1,114 11 170 15

1,310

วิทยาเขตศรีราชา

1,037

-

-

-

1,037 341

-

88

-

429

1,378 -

88

-

1,466

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

548

-

-

-

548

116

-

24

4

144

664

-

24

4

692

โครงการจัดตั้ง

-

-

-

-

-

426

-

-

-

426

426

-

-

-

426

สถาบันสมทบ

191

-

-

-

191

-

-

2

-

2

191

-

2

-

193

รวมทั้งสิน้

6,182 22 941 94 7,239 2,034 20 2,165 20

4,239

ที่มา : กองแผนงาน
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เอก

7,391

โท

ตรี

4,443 31 2,822 95

โท

2,982

ตรี

8,025 42 3,104 114 11,285

เอก

4,237

โท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5,991 22 941 94 7,048 2,034 20 2,163 20
วิทยาเขตบางเขน
3,491 11 826 81 4,409 952 20 1,996 14

ตรี

รวม

ประกาศนียบัตร

รวม

เอก

ประกาศนียบัตร

ภาคพิเศษ
รวม

วิทยาเขต

ประกาศนียบัตร

ภาคปกติ

8,216 42 3,106 114 11,478

ตารางที่ 1.5 การสํารวจผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังจากจบการศึกษา 6 เดือนจําแนก
ตามการมีงานทําอยูเดิม การไดงานทํา ศึกษาตอและยังไมไดทํางาน ในปการศึกษา 2552
จํานวน จํานวน
ขอบเขต
ผูที่ บัณฑิต บัณฑิตไม
ผูสําเร็จ ผู
ขอมูล องคกรรัฐ
วิทยาเขต
ทํางาน ที่ ประสงค
การ บันทึก
ที่ และเอกชน
เดิม ศึกษา จะทํางาน
ศึกษา ขอมูล
สํารวจ
ตอ
จํานวน
๏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8,025 7,733 486 1,172 533 5,542
3,266
- วิทยาเขตบางเขน
4,443 4,303 32 876
347 3,048
1,771
- วิทยาเขตกําแพงแสน
1,114 1,040 21 167
47
805
467
- วิทยาเขตศรีราชา
1,378 1,353 7
93
100 1,153
701
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
91
664 624
21
30
482
298
จังหวัดสกลนคร
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี
426 413 335 15
9
54
29
๏ สถาบันสมทบ
191 182 46
6
4
126
103
รวมทั้งสิ้น
8,216 7,915 532 1,178 537 5,668
3,369

ที่มา

บัณฑิตที่ทํางานแลว
อื่นๆ
อาชีพ
และ
รวม
อิสระ
ไมระบุ
จํานวน จํานวน จํานวน %
1,118
101
4,485 80.93
623
48
2,442 80.12
188
8
663 82.36
207
31
939 81.44

บัณฑิตที่ยัง
ไมไดทํางาน
จํานวน
1,057
606
142
214

%
19.07
19.88
17.64
18.56

85

17.63

86

13

397

82.37

14
8
1,126

1
101

44
111
4,596

81.48 10 18.52
88.10 15 11.90
81.09 1,072 18.91

: กองแผนงาน

บุคลากร
ในป ก ารศึ ก ษา 2552 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านทุ ก ประเภท
รวมทั้งสิ้น 7,988 คน โดยมีขาราชการ จํานวน 2,518 คน พนักงาน (เงินรายไดและเงินงบประมาณ) จํานวน
3,314 คน พนักงานราชการ จํานวน 96 คน ลูกจางประจํา จํานวน 1,114 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 756 คน
ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 86 คน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 86 คน และ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ
จํานวน 18 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.6
อาจารย ป ระจํ า ที่ ทํ า หน า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต (ไม นั บ อาจารย รร.สาธิ ต ฯ) มี จํ า นวน 2,441 คน
มีสัดสวนคุณวุฒิ ตรี : โท : เอก = 3.27 : 45.92 : 50.79 และสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ อ. : ผศ. : รศ.
: ศ. = 54.69 : 22.49 : 21.22 : 1.60 รายละเอียดดังตารางที่ 1.7

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ตารางที่ 1.6 จํานวนบุคลากร จําแนกตามวิทยาเขตและประเภท ปการศึกษา 2552
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา

2,003
492
16

1,195
302
128

1,082
178
145

45
18
2

686
413
15

53
12
0

509
160
0

81
3
0

63
5
18

ผูมีความรู
ความ
สามารถ
พิเศษ
14
0
3

เฉลิมพระเกียรติ
จ. สกลนคร

7

251

33

31

0

0

22

2

0

1

347

4.34

2,518

1,876

1,438

96

1,114

65

691

86

86

18

7,988

100.00

31.52

23.49

18

1.20

13.95

0.81

8.65

1.08

1.08

0.23

100

วิทยาเขต

รวม
คิดเปน
รอยละ

พนักงาน
ขา
เงินงบ
เงิน
ราชการ ประมาณ รายได

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจางชั่วคราว
เงินงบ
เงิน
ประมาณ
รายได

ลูกจาง
ชาวตาง
ประเทศ

ผูทรง
คุณวุฒิ
พิเศษ

รวม

คิดเปน
รอยละ

5,731
1,583
327

71.75
19.82
4.09

หมายเหตุ : ไมนับบุคลากรหมวดแรงงาน : ไมนับบุคลากรปฏิบัติงานนอยกวา 9 เดือน
สําหรับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี นับจํานวนบุคลากรรวมกับวิทยาเขตบางเขน
่

ตารางที่ 1.7

ระดับการศึกษา
/ ตําแหนงทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวิทยาเขต
ปการศึกษา 2552

ระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ

วิทยาเขต
บางเขน

กําแพงแสน

ศรีราชา

1,582
38
542
1,002
1,582
675
435
438
34

335
8
141
186
335
183
75
73
4

138
17
89
32
138
119
11
7
1

เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
119
4
95
20
119
116
3
0
0

รวมทั้งหมด
(ไมนับรวม ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ)
2,174
267
67
13
867
254
1,240
0
2,174
267
1,093
242
524
25
518
0
39
0

รวมทั้งหมด

คิดเปน
รอยละ

2,441
80
1,121
1,240
2,441
1,335
549
518
39

100
3.27
45.99
50.79
100
54.69
22.49
21.22
1.60

ขอมูลรายงาน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2552
หมายเหตุ : - ไมนับจํานวนอาจารย โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่มา : กองการเจาหนาที่
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หลักสูตร
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดสอนหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 369
หลักสูตร จํานวน 393 สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1.8 พรอมทั้งไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรใหม ซึ่ง
เปนหลักสูตรภาคปกติ 15 หลักสูตร และดําเนินการปรับปรุง จํานวน 43 หลักสูตร รายละเอียด ดังตารางที่ 1.9
ตารางที่ 1.8

จํ านวนหลั กสู ตรและสาขาวิ ชาที่ ได รั บอนุ มั ติ เป ดสอนของมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2552
ประเภทของการเปดสอน

ป.ตรี

จํานวน/ระดับการศึกษา
ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

๏ หลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตร
127
7
160
75
สาขา
147
7
160
79
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
30
1
64
14
สาขา
30
1
64
14
๏ หลักสูตรนานาชาติ
ภาคปกติ
หลักสูตร
7
1
16
10
สาขา
7
1
16
10
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
3
0
3
0
สาขา
3
0
3
0
หมายเหตุ หลักสูตรภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ใชหลักสูตร/สาขา เดียวกับภาคปกติ

รวม

369
393
109
109

34
34
6
6

ที่มา : กองบริการการศึกษา
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ตารางที่ 1.9 การเปดหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2552 รวม 15 หลักสูตร
ประเภท
๏ ปริญญาตรี

๏ ปริญญาโท

๏ ปริญญาเอก

รายชื่อหลักสูตร
วท.บ อาหารและโภชนาการ
วท.บ (เคมีประยุกต)
ส.บ.
บธ.ม. (การบริหารและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร)
วศ.ม. (เทคโนโลยีโครงสรางเพื่อสิ่งแวดลอมสรรคสราง)
วท.ม. (วิทยาการพืชสวน)
วท.ม. (เทคโนโลยีระบบเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
สินคาสิ่งทอ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลนานาชาติ)
วท.ม. (วิทยาการวัสดุนาโน)
ปร.ด. (สังคมศาสตร)
ปร.ด. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ปร.ด. (ฟสิกส)
ปร.ด. (โภชนศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว)
ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลนานาชาติ)

สภา มก.อนุมัติ
20 กรกฎาคม 2552
24 สิงหาคม 2552
28 กันยายน 2552
24 สิงหาคม 2552
28 กันยายน 2552
28 กันยายน 2552
28 กันยายน 2552
28 ธันวาคม 2552
29 มีนาคม 2552
24 พฤษภาคม 2552
24 สิงหาคม 2552
24 สิงหาคม 2552
26 ตุลาคม 2552
28 ธันวาคม 2553
29 มีนาคม 2552

ตารางที่ 1.10 การปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา 2552 รวม 43 หลักสูตร
ประเภท
๏ ปริญญาตรี

๏ ปริญญาประกาศนียบัตร

รายชื่อหลักสูตร

สภา มก.อนุมัติ

วท.บ (ฟสิกส)
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาเครื่องกลและการผลิต
วท.บ. (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (เคมีการเกษตร)
ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร)
วท.บ. (ประมง)
วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการบิน)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

29 มิถุนายน 2552
29 มิถุนายน 2552
29 มิถุนายน 2552
29 มิถุนายน 2552
24 สิงหาคม 2552
28 กันยายน 2552
29 มีนาคม 2553
29 มีนาคม 2553
29 มีนาคม 2553
29 มีนาคม 2553
26 เมษายน 2553
26 เมษายน 2553
24 พฤษภาคม 2553
28 ธันวาคม 2552

บัณฑิต
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ประเภท
๏ ปริญญาโท

๏ ปริญญาเอก

รายชื่อหลักสูตร
วท.ม. (ภูมิศาสตรวางแผนและพัฒนา)
วท.ม. (ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย)
วท.ม. (สรีรวิทยาทางสัตว)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (ฟสิกส)
วท.ม. (พฤกษศาสตร)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)
วษ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร)
ศษ.ม. (การวิจัยและการประเมินผลการศึกษา)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
วท.ม. (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ
วท.ม. (มาตรวิทยา)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ผส.ม.
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) นานาชาติ
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
ปร.ด. (สัตววิทยา)
วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน)
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)
ปร.ด. (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ
ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี)
ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) นานาชาติ

สภา มก.อนุมัติ
29 มิถุนายน 2552
29 มิถุนายน 2552
29 มิถุนายน 2552
29 มิถุนายน 2552
29 มิถุนายน 2552
24 สิงหาคม 2552
24 สิงหาคม 2552
24 สิงหาคม 2552
28 กันยายน 2552
26 ตุลาคม 2552
26 ตุลาคม 2552
25 มกราคม 2553
22 กุมภาพันธ 2553
22 กุมภาพันธ 2553
22 กุมภาพันธ 2553
22 กุมภาพันธ 2553
29 มีนาคม 2553
29 มีนาคม 2553
29 มีนาคม 2553
24 พฤษภาคม 2553
24 พฤษภาคม 2553
24 พฤษภาคม 2553
24 สิงหาคม 2552
24 สิงหาคม 2552
23 พฤศจิกายน 2552
22 กุมภาพันธ 2553
22 กุมภาพันธ 2553
24 พฤษภาคม 2553
24 พฤษภาคม 2553

ที่มา : กองบริการการศึกษา
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การวิจยั
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 1,658 โครงการ และ
มีงบประมาณในการทําวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 1,403,022,959 บาท ดังตารางที่ 1.11
ตารางที่ 1.11

จํ า นวนโครงการและงบประมาณทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย และถ า ยทอดเทคโนโลยี ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแหลงทุนอื่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประเภททุน/แหลงทุน
รวมทั้งสิ้น
๏ การวิจัย

งบประมาณของมหาวิทยาลัย
- งบประมาณแผนดิน
- เงินรายไดของมหาวิทยาลัย

จํานวนโครงการ
1,658
1,637
971
646
27

งบประมาณ (บาท)
1,403,022,959
1,388,622,959
291,014,939
257,857,700
15,557,339

- เงินรายไดของหนวยงาน
- ทุนสวนตัว
องคกรรัฐ
องคกรอิสระและเอกชน
องคกรตางประเทศ

196
102
541
98
27

12,979,900
4,620,000
656,519,830
212,063,330
229,024,860

๏การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี

21
21

14,400,000
14,400,000

งบประมาณแผนดิน
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

(ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2553)
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งบประมาณ
ตารางที่ 1.12

เปรียบเทียบรายจายของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552
หนวย : ลานบาท

ประเภทงบ

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
เงินรายได

รวม

รอยละ

สัดสวน
งปม.แผนดิน : งปม.รายได

รวม
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น ๆ

3,212,981
1,431,424
360,870
400,540
991,952
28,195

2,792,345
364,033
1,412,046
140,411
252,307
623,548

6,005.326
1,795,457
1,772,916
540,951
1,244,259
651,743

100.00
29.90
29.52
9.01
20.72
10.85

53.50 : 46.50
79.72 : 20.28
20.35 : 79.65
74.04 : 25.96
79.72 : 20.28
4.33 : 95.67

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายไดซึ่งรวมภาคปกติ และภาคพิเศษ
ที่มา : กองแผนงาน
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000

งปม.แผนดิน

600,000

งปม.เงินรายได

400,000
200,000
0
งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น ๆ
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ตารางที่ 1.13 การบริหารจัดการงบประมาณแผนดินเพื่องานกอสรางใหม งานปรับปรุงสิง่ กอสราง และงาน
ปรับปรุงสาธารณูปโภค ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
หนวย : ลานบาท

วิทยาเขต/หนวยงาน

งานกอสรางใหม

รวม
๏ วิทยาเขตบางเขน
- สํานักงานอธิการบดี
- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะสังคมศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ
๏ วิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน
๏ วิทยาเขตศรีราชา
- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

249.48
191.39
60.82
17.83
30.69
24.00
40.14
1.35
16.00
0.56
34.09
13.89
14.20
6.00
24.00
24.00

งานปรับปรุง
สิ่งกอสราง
7.09
5.09
2.00
-

งานปรับปรุง
สาธารณูปโภค
-

ที่มา : กองแผนงาน
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รวม
256.57
197.90
5.09
62.82
17.83
30.69
24.00
40.14
1.35
16.00
0.56
34.09
13.89
14.20
6.00
24.00
24.00

1.10 ผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2552
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได ดํ า เนิ น งานระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ เป น ไปตามที่ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และได ใ ช ก ลยุ ท ธ ก ารให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพแก บุ ค ลากร พร อ มๆ กั บ
ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาความหลากหลายในภารกิจของหนวยงานภายในและ
วัฒนธรรมการดําเนินงานภายใน และอาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เปน 3
ขั้ น ตอน ได แ ก การควบคุ ม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิ น (Assessment) ทั่ ว ทั้ ง องค ก ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้นเองเปน 2 รูปแบบ คือ
1. ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ประกอบดวย
9 องคประกอบ
2. ระบบประกั นคุ ณ ภาพสํ า หรั บ หนว ยงานสนั บ สนุ น การเรี ยนการสอน ประกอบด ว ย
6 องคประกอบ
สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยไดกําหนดความรับผิดชอบไวที่ 3 ระดับ คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานี โดยทุกหนวยงานมีการ
ประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคลองกับระบบขางตน โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้และเกณฑประเมิน
คุณภาพภายในของทั้ง 2 ระบบ เพื่อติดตามการดําเนินงานและการพัฒนาของหนวยงานอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตางๆ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง กลาวคือ เมื่อเสร็จสิ้นประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา จะมีการติดตามขอ
ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และหนวยงาน
ตางๆ ที่รับการประเมิน เพื่อนําขอมูลและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งไดมีการ
พิจารณาความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การกําหนดตัวบงชี้จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบงชี้จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ตัวชี้วัดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเปนกลไกการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่องตามวงจร P-D-C-A
สําหรับปการศึกษา 2552 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับ สํานัก สถาบัน
เพี่อทําหนาที่พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายใน ดังนี้
1.1 การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มีการปรับปรุงตัวบงชี้และ
เกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสํ า หรั บ คณะวิ ช า สํ า นั ก สถาบั น จากเล ม คู มื อ ดั ช นี ป ระเมิ น และเกณฑ
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551 จํา นวน 2 เลม ไดแ ก
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1) สําหรับคณะวิชา 2) สําหรับสํานัก สถาบัน และ ปรับเปลี่ยนชื่อตัววัดจากการใชคําวา “ดัชนี” เปน “ตัวบงชี้”
แทนของเดิม และจัดพิมพเปนคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ออกเปน 3 เลม ตามลักษณะ
ของหนวยงาน เพื่อเตรียมรับการประเมินฯ ในเดือนกรกฎาคม 2553 ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา
2552 ดังนี้
1 ) คู มื อ ตั ว บ ง ชี้ แ ล ะ เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น สํ า ห รั บ ค ณ ะ วิ ช า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มี 50 ตัวบงชี้ จากเดิม 47 ดัชนี โดยมีการปรับชื่อและเกณฑบางดัชนี ตัดดัชนีเดิม
จํานวน 8 ดัชนี ยุบรวม 2 ดัชนี และเพิ่มเติม 12 ตัวบงชี้
2) คู มื อ ตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน สํ า หรั บ สถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร มี 34 ตัวบงชี้ สําหรับหนวยงานที่ทําวิจัย จากเดิม 35 ดัชนี มีการปรับชื่อและเกณฑบางดัชนี ตัด
ดัชนีเดิม 10 ดัชนี ยุบรวม 2 ดัชนี และเพิ่มเติม 10 ตัวบงชี้
3)
คู มื อ ตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน สํ า หรั บ สํ า นั ก มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร มี 21 ตัวบงชี้บังคับ และ 37 ตัวบงชี้เลือก สําหรับหนวยงานสนับสนุน จากเดิม 27 ดัชนี มีการปรับ
ชื่อและเกณฑบางดัชนี ตัดดัชนีเดิม 12 ดัชนี และเพิ่มเติม 6 ตัวบงชี้
สําหรับคูมือฯวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ยังคงใชคู มือฯ ป 2551 จํานวน 64

ตัวบงชี้ใน 9

องคประกอบ
1.2 วิธีการประเมินผล ปรับเปลี่ยนคะแนนการประเมินจากเดิม คะแนนเต็ม 5 คะแนน เปน
คะแนนเต็ม 3 คะแนน โดยคิดคะแนนเฉพาะการประเมินผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้คะแนนเต็ม 3 คะแนน สวน
การประเมินบรรลุเปาหมาย และการประเมินพัฒนาการจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาใชแนวทางเชน
ปที่แลว แตไม มีคะแนน สํา หรับการสรุปผลการประเมินรายองค ป ระกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุ ก
องคประกอบคุณภาพ จะมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน เชนเดียวกับเกณฑการประเมินในแตละตัวบงชี้ โดยภาพรวม
ของการประเมินจะเปนคาเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบงชี้ทั้งหมด
1.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใหทุกหนวยงานมีการดําเนินงานประกัน
คุณภาพตามแผนงานที่กําหนด โดยประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน และวิธีการประเมินตามขอ
1.1 และ 1.2 จากผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2552 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในประจําป 2553
2. การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการระบบประกันคุณภาพ ประกอบดวย
การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและ
ชี้แจงใหหนวยงานทราบกอน ซึ่งในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในหน ว ยงานต า งๆ ตามผลการดํ า เนิ น งานในรอบป ก ารศึ ก ษา 2551 ตามดั ช นี แ ละเกณฑ ป ระเมิ น ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในแตละระดับมีดังนี้
- ระดับภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยมอบใหหนวยงานคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา
เปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ และดําเนินการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งจะ
ดําเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2552
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- ระดับคณะวิชาและหนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณภาพตามดัชนีและเกณฑประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่กําหนด ในเดือน
กรกฎาคม 2552 จํานวน 54 หนวยงาน ไดแก คณะวิชา 28 คณะ หนวยงานสนับสนุน 25 หนวยงาน และ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หนวยงานยอย เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามเกณฑประเมิน 3 คะแนน
ซึ่งพิจารณาเฉพาะหนวยงานระดับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน รวมจํานวน 53 หนวยงาน สรุปไดดังนี้
 ผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00) จํานวนทั้งสิ้น 21 หนวยงาน คิด
เปนรอยละ 39.62 เปนคณะวิชา 9 คณะ และหนวยงานสนับสนุน 12 หนวยงาน
 ผลการประเมินระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 2.01-2.50) จํานวนทั้งสิ้น 23 หนวยงาน คิดเปน
รอยละ 43.40 เปนหนวยงานคณะวิชา 14 คณะ และหนวยงานสนับสนุน 9 หนวยงาน
 ผลการประเมินระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.00) จํานวนทั้งสิ้น 9 หนวยงาน คิดเปน

รอยละ 16.98 เปนคณะวิชา 5 คณะ และหนวยงานสนับสนุน 4 หนวยงาน
รวมทั้งรวบรวมและติดตามการจัดทําแผนพัฒนาปรุงจากขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของทุกหนวยงาน และสรุปขอเสนอแนะเพื่อเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง
- ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ซึ่ ง จั ด อยู ใ นกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ได
ดําเนินการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 ภายใต 9 องคประกอบ จํานวน 64 ดัชนี
ตามดัชนีประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐาน
ของ สกอ.จํานวน 41 ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบ และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน จาก
คณะกรรมการประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 18 ทาน โดยมี รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
เปนประธานคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2552 ผลประเมินในภาพรวมตามมาตรฐาน
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 41 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 จาก
คะแนนเต็ม 3.00 และผลการประเมินคุณภาพภายในตามดัชนีมหาวิทยาลัย จํานวน 64 ดัชนี อยูในระดับดีมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 จากคะแนนเต็ม 3.00 เชนกัน เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินฯจากคณะกรรมการฯ
แลวไดจัดทํารายงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งประกอบดวย
รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ สงให สกอ. ภายในกําหนด 120 วันหลังสิ้นปการศึกษา (วันที่ 30
กันยายน 2551) ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2552 นี้ สกอ. ไดกําหนดใหทุกมหาวิทยาลัยสงรายงานผลการประเมินฯ
ผานระบบ CHE QA Online ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา
3. การประเมินคุณภาพภายนอก ในปการศึกษา 2552 ยังไมถึงรอบเวลาการประเมินรอบสาม แต
มหาวิ ทยาลั ย ได ติด ตามการปรับ ปรุ งตั ว บง ชี้การประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม และได ต อบรับ เข าร ว ม
โครงการนํารองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ซึ่งวัตถุประสงคของโครงการประเมินนํารองในครั้งนี้เพื่อเปนการทดสอบระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม มาตรฐานและตัวบงชี้ รวมทั้งการกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสม โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนตัวแทนนํารอง 1 ใน 6 แหง และเปนตัวแทนในการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ใน
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายนอกนํารองครั้งนี้ ไดประสานงานกับทุกคณะวิชาใหเตรียมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
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สมศ. ยอ นหลัง 3 ป และรับการประเมินนํารองระหวางวันที่ 8-11 มีนาคม 2553 โดยสมศ.ไดแตงตั้งคณะผู
ประเมิน รวม 15 คน โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร เปนประธานคณะกรรมการประเมิน
ซึ่งการประเมินฯ ในครั้งนี้เปนการทดสอบระบบ และทําความเขาใจในตัวบงชี้รอบสาม ดังนั้น จึงไมมีการรายงาน
ผลเปนระดับคะแนน
4. การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ มุงเนนการใหความรูดานประกันคุณภาพกับบุคลากรภายใน
มหาวิท ยาลั ย เพื่ อ นํา ไปประยุก ต ใ ชกั บ งานประจํ า ส ง ผลใหเ กิ ดวั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพภายในองค กร (Culture
Building) โดยในปการศึกษา 2552 ไดจัดกิจกรรมการฝกอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา บรรยาย
พิเศษเพื่อการเพิ่มพูนความรู รวมทั้งสิ้น 14 กิจกรรม มีบุคลากรเขารวมทั้งสิ้น 1,029 คน มีการจัดสัมมนาให
ความรู ก ารประกั น คุ ณ ภาพแก นิ สิ ต และกิ จ กรรมเครื อ ข า ยนิ สิ ต รวมทั้ ง มี กิ จ กรรมค น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง
หนวยงานตางๆ ผานโครงการรางวัลคุณภาพ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
ตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผานโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการใหความรูโดยไม
จํากัดสถานที่และเวลาโดยจัดทําจดหมายขาวประจําเดือน และมี website เปนอีกชองทางของการสื่อสาร
เพื่อการสรางบุคลากรแนวใหมที่มีหัวใจคุณภาพ
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สวนที่

2

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดเนนในการผลิตบัณฑิตและวิจัย โดยไดพัฒนา
ตัว บง ชี้แ ละเกณฑ ป ระเมิน คุณ ภาพภายในระดับ วิท ยาเขต/มหาวิ ทยาลั ย ภายใตอ งค ป ระกอบคุณ ภาพ 9
องคประกอบ จํานวน 62 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐาน ของ สกอ.จํานวน 41
ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบ สอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑของ สมศ. รอบสอง 43 ตัวบงชี้ ใน 7 มาตรฐาน และ
สอดคลองกับ ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ใน 4 มิติ โดยการประเมินรายตัวบงชี้ใชแนวทางเดียวกับการประเมินตัวบงชี้
ของ สมศ. ในรายงานฉบับนี้ แสดงคะแนนผลการประเมินตนเองไวเพียง 3 คะแนนของสวนที่ 1 สําหรับสวนที่ 2
และสวนที่ 3 ประเมินใหทราบวาบรรลุเปาหมายและมีพัฒนาการเทานั้น แตไมไดระบุคะแนนของสองสวนนี้
พรอมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งประเมินเมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2553 ควบคูไป ดังนี้
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ประจําปการศึกษา 2552
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแยกองคประกอบ
คะแนนเฉลี่ย
จํานวน
องคประกอบ
รายองคประกอบ
ตัวบงชี้
ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลการประเมิน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3
18
4
7
7
3
11
6
3

3.00
2.33
3.00
3.00
2.86
2.67
2.73
2.17
3.00

3.00
2.17
3.00
3.00
2.86
2.67
2.55
2.17
3.00

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

กรรมการ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

คะแนนผลการประเมิน

62

2.65

2.56

ดีมาก

ดีมาก
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ประเมินตนเอง
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ผลการประเมินคุณภาพตามรายองคประกอบและตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ป ระเมิ น ฯ ในองค ป ระกอบที่ 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน
วัตถุประสงคและแผนงาน จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแตละ
ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงาน ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร ด า นต า งๆ ของชาติ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการเปนไปอยางมีคุณภาพ และเปนไปตามทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม รวมทั้งเปนที่ยอมรับของสังคม
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้ประเมินฯ ไวในองคประกอบที่ 1 จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลอง
กับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ และสอดคลองกับตัวบงชี้ของสมศ. จํานวน 1 ตัวบงชี้
โดยในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมิน
จากคณะกรรมการฯ ในภาพรวมขององคประกอบที่ 1 จํานวน 3 ตัวบงชี้ เทากับ 3.00
คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
องคประกอบ/
ตัวบงชี้

เปาหมาย
ปการ
หนวย
ศึกษา
2552

1.1 มีการกําหนด
ปรัชญา หรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวน
การพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนิน งาน และมี ระดับ
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัว
รอยละ
บงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด
1.3 มีการกําหนดแผน
กลยุทธทเี่ ชื่อมโยงกับ ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

2551

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552

2551

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

7

7

7

7

3

3

3

90

88.89

91.67

91.67

2

3

3

5

5

5

5

3

3

3

ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

คะแนนผลการประเมิน 2.67 2.67
โดยมีรายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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กรรม
การ

ตัวบงชี้ที่ 1.1

:

เปาหมาย

:

มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชีเ้ พื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ระดับ 7

ตัวบงชี้ของ สกอ.

:

1.1

ตัวบงชี้ของสมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกัน
และกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 7 ระดับ ดังนี้
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดกําหนดปณิธาน ไวดังนี้
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมแสวงหา และพัฒนาความรู
ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นํา
ทิ ศ ทาง สื บ ทอดเจตนารมณ ที่ ดี ข องสั ง คม เพื่ อ ความคงอยู ความเจริ ญ และความเป น อารยะของชาติ ”
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได กํ า หนดค า นิ ย มองค ก ารไว คื อ “มุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน สื บ สานสามั ค คี
มีคุณธรรม” ปรากฏในหนังสือเผยแพรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน หนังสือนโยบายและผลงานการบริหาร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร ฯ ล ฯ ร ว ม ทั้ ง ไ ด นํ า เ ผ ย แ พ ร บ น เ ว็ บ ไ ซ ด ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่
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
กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย รวมทั้ง โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการ
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แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) เพื่อดําเนินการจัดทํารางแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ใหมีความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแหง ชาติ ฉ บับ ที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนอุ ดมศึ ก ษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2556) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา (1.1-2-1) มหาวิทยาลัยไดนําแผนการ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 รวมทั้งผลการประเมินจาก สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. มาเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ในกระบวนการจัดทําแผนของ มก.ยังไดจัดใหมีการประชุมระดมความ
คิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย (1.1-2-2) เพื่อใหมีสวนรวมในการ
จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยมหาวิทยาลัยไดรวบรวมความคิดเห็นของผูรวมระดมความคิดมาวิเคราะห
เพื่อปรับปรุงกลยุทธ และแผนในภาพรวม จากนั้นไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหระดับนโยบายไดมีสวนรวม
ในการจั ด ทํ า แผนและให ค วามเห็ น ชอบในที่ สุ ด โดยแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
4 ป (พ.ศ.2552-2555)
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ค วามสอดคล อ งกั บ แผนบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (พ.ศ. 2552 – 2554) และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัย ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 (1.1-2-3) หลังจากนั้น
ไดมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ประเด็น
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น รวมถึงมีการปรับปรุงกลยุทธ ตัวชี้วัด และเปาหมายใหมีความ
สอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยแผนปฏิบัติราชการ
4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) (1.1-2-5) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552 (1.1-2-4)
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ที่มีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานตรงตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 ที่ไดระบุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7
โดยระบุไววา ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้ น สู ง ทํ า การสอน ทํ า การวิ จั ย ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอัตลักษณที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป คือการเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
ประเทศ ที่มุงเนนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของกับการเกษตร
เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงบทบาทภาระหนาที่ที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 เปนหลัก โดยไดกําหนดกลยุทธในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรใหมีความครอบคลุมและสอดคลองตามวัตถุประสงค ตลอดจนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อั ต ลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และมี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนการบริหารราชการแผนดินในชวงเวลาขณะนั้นเปนสําคัญ
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แผนภาพการจัดทําแผนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ผลการ
ประเมิน
(สมศ. กพร.
และสกอ.)

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) มหาวิทยาลัยได
กําหนดตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ครบถวนทุกเปาประสงคและภารกิจ (1.1–3–1) ประกอบดวย 7 ประเด็น
ยุทธศาสตร 7 เปาประสงค 29 กลยุทธ 36 ตัวชี้วัด ซึ่งในการกําหนดเปาหมายจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ยอนหลัง 3 ป และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแตละดานเปนสําคัญ อาทิ การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด
ด า นนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การโดยได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการรั บ นิ สิ ต เข า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองจํานวนรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแตละป
การศึกษาในทุกหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ (1.1-3-2) จึงทําใหมีผลการดําเนินงานบรรลุไดตามเปาหมายที่
วางไวเปนสวนใหญ
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ที่มุงสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในทุกทาง เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน โดยได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ รวมทั้งโครงการและงบประมาณไวครบถวนทุกภารกิจ
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เพื่อใหเปนแผนในการดําเนินงานและขับเคลื่อนในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) ตลอดจนเพื่อใหเปนแผน
ประกอบในการจัดทําคําของบประมาณประจําป การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป และรองรับการ
ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก โดยไดมีการจัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใชจาย
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้ง 4 ภารกิจ เพื่อรายงานใหสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเปนรายไตรมาส (1.1-4-1)
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานตอผูบริหาร และสภาสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามตัวบงชี้ เสนอตออธิการบดี (1.1-5-1) และ
เผยแพร บ นเว็ บ ไซต (http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/doc_public/result_gov52.pdf)
(1.1-5-2) เพื่อใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดรับทราบและใชประโยชนขอมูล รวมทั้งไดมีการจัดทําเอกสาร
นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่ 3 (19 มีนาคม พ.ศ. 2552-18 มีนาคม
พ.ศ. 2553) เพื่อแจงตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงาน และบุคลากรในสังกัดไดรับทราบ ซึ่ง
สาระสําคัญของเอกสารดังกลาว เปนผลการดําเนินงานซึ่งครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน รวมทั้งเปนภารกิจที่
ดําเนินการขับเคลื่อนตามกลยุทธที่กําหนดไวในแผน (1.1-5-3) ซึ่งเปนการตรวจสอบการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในสวนที่ไดมีการดําเนินการ หรือที่ยังมิไดดําเนินการไปพรอมกันอีกดวย
นอกจากนี้ ไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามแบบฟอรมของสํานัก
งบประมาณในการติดตามและรายงานใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เปนรายไตรมาส (ปละ 4 ครั้ง) ซึ่งเปนกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เปนประจําทุกป (1.1-5-4)
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนพั ฒ นาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ ป จ จุ บั น และแนวโน ม ในอนาคตอย า ง
สม่ําเสมอ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนําแผนการ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554) และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการมาเปนกรอบในการดําเนินงาน ดังนั้น
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงมีความสอดคลองและเชื่อมโยง
กับแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552 – 2554) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ อันจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนภารกิจในสวนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบให
สอดคลองประสานกับแผนการบริหารราชการแผนดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการได
เปนอยางดี (1.1-6-1)
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) มหาวิทยาลัยไดนําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน นอกจากนี้ในกระบวนการจัดทําแผนของ มก.ยังไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย (1.1-7-1) เพื่อใหมีสวนรวมในการจัดทําราง
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยไดรวบรวมความคิดเห็นจากผูรวมระดมความคิดมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกล
ยุทธ และแผนในภาพรวม จากนั้นไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหระดับนโยบายไดมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและใหความเห็นชอบในที่สุด โดยแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) มีความ
สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552 – 2554) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแผนปฏิบัติราชการ
4 ป ของมหาวิทยาลัย ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่
4/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 (1.1-7-2) หลังจากนั้นไดมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.
2552-2555) ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงกลยุทธ ตัวชี้วัด และเปาหมายใหมีความสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย รวมทั้งรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555)
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
พ.ศ. 2552 (1.1-7-3)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินจาก สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. มาเปนขอมูลประกอบการ
ดําเนินงาน โดยมีการมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของ มก. ตามระยะเวลา และสถานการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ ผลจากการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ในปการศึกษา 2551 ที่เสนอให มก. “ควร
พั ฒ นาการสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร แ ละตั ว ชี้ วั ด ให ทั่ ว ถึ ง บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ” นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ได เ ตรี ย มแผนการ
ดําเนินงานไวแลว โดยจัดโครงการถายทอดนโยบายและแผนของ มก.(1.1-7-4) อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก. ที่ 1.1
ระดับ 7
3
3
สกอ. ที่ 1.1
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
1.1-1-1
1.1-2-1
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 7
คะแนน 3

ชื่อเอกสาร
http://www.ku.ac.th/about/mission.html
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 3905/2550 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําราง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552- 2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.1-2-2

การประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผูมี
สวนไดสวนเสีย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่
27 เมษายน พ.ศ. 2552
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
พ.ศ.2552
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 1993/2550 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
รับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550
แบบรายงาน แผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใชจา ยงบประมาณ ป 2552

1.1-2-3
1.1-2-4
1.1-2-5
1.1-3-1
1.1-3-2
1.1-4-1
1.1-5-1

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12
เดือน) เสนออธิการบดี
1.1-5-2
http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/doc_public/result_gov52.pdf
1.1-5-3
เอกสารนโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่ 2
(19 มีนาคม พ.ศ.2552 – 18 มีนาคม พ.ศ.2553)
1.1-5-4
แบบรายงาน แผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใชจา ยงบประมาณ ป 2552
1.1-6-1
แผนผังแสดงความสอดคลองแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 ของ มก. กับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบริหาร
ราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552 – 2554)
1.1-7-1
การประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผูมี
สวนไดสวนเสีย
1.1-7-2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552
1.1-7-3
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2552
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552
1.1-7-4
โครงการถายทอดนโยบายและแผนของ มก.
แหลงขอมูล : กองแผนงาน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : เฉลิมศรี ตังคณานุกูลชัย โทร. 0-2942-81584 ภายใน 4702

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ตัวบงชี้ที่ 1.2

:

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

เปาหมาย

:

รอยละ 90

ตัวบงชี้ของ สกอ.

:

1.2

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
โดยมีรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดดังนี้
1. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งหมด จํานวน 36 ตัวบงชี้
2. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 33
ตัวบงชี้
3. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับ รอยละ 91.67
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 1.2
33
รอยละ
รอยละ
3
36
91.67
90.00
สกอ.ที่ 1.2

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
88.89
คะแนน 2

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
1.2-1

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แหลงขอมูล : กองแผนงาน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : เฉลิมศรี ตังคณานุกูลชัย โทร. 0-2942-81584 ภายใน 4702
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ตัวบงชี้ที่ 1.3

:

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย

:

ระดับ 5

ตัวบงชี้ของ สกอ.

:

-

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 5.3

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
2. มีแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ
4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน
5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงานครบที่ 5 ระดับ ดังนี้
1.
มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ตามคําสั่งที่ 3905/2550 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (1.3-1-1) โดยแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ไดผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 (1.3-1-2)
และการประชุมครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 (1.3-1-3)
2. มีแผนกลยุทธของสถาบัน มหาวิทยาลัยใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ซึ่งมี
สาระสําคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย กลยุทธ
โครงการและงบประมาณ เปนแผนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ซึ่งไดจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงบประมาณ เพื่อใชในการติดตามผลการ
ดําเนินงานในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) (1.3-2-1)
3.
มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ มหาวิทยาลัยไดนํา
แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552 – 2554) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2552 – 2555)
มาวิ เ คราะห เ พื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสอดคล อ งและความเชื่ อ มโยง ในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ในส ว นที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ใหสอดคลองประสานกับแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (1.3-3-1)
4. - 5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน
และแผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ มากกวารอยละ 80 ของแผน จากการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552 – 2555) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551
– 2554) ของกระทรวงศึกษาธิการ กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พบวา มีความสอดคลองเชื่อมโยงทุกประเด็นยุทธศาสตร (1.3-5-1)
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการตั้งแต 4 ขอแรกขึ้นไป

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก. ที่ 1.3

ระดับ 5

3

ระดับ 5

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 5
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
1.3-1-1

ชื่อเอกสาร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามคําสั่งที่ 3905/2550
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
1.3-1-2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552
1.3-1-3
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2552
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552
1.3-2-1
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555)
1.3-3-1
แผนผังแสดงความสอดคลองแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 ของ มก.
กับแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผน
บริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552 – 2554)
1.3-5-1
แผนผังแสดงความสอดคลองแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 ของ มก.
กับแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผน
บริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552 – 2554)
แหลงขอมูล : กองแผนงาน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล: เฉลิมศรี ตังคณานุกูลชัย โทร. 0-2942-81584 ภายใน 4702
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายในการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งทางดานการเรียนการสอน
วิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้น สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาเขตใหมีมาตรฐานเดียวกัน จัดทําแผนพัฒนา
อาจารยและบุคลากรอยางเปนระบบ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาใหทันสมัยตรงตามความตองการของ
ผูเรียนและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ อีกทั้งสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมทั้งภายในและนอกหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาผูเรียน
โครงการและกิจกรรมสําคัญที่ไดดําเนินการ ไดแก (1) การจัดสรรงบประมาณเพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการ การนําเสนอผลงานวิชาการ (2) การสนับสนุนใหหนวยงานภายในจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(3) การแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา การดูงานและการทําวิจัยของนิสิต (4) การปรับปรุงระบบงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนดวย e-Service (5) การดําเนินงานวิจัยสถาบันเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการควบคุม
มาตรฐานหลั ก สู ต ร (6) การจั ด ตลาดนั ด หลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษา (7) การยกระดั บ วารสารวิ ช าการต า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยสูระดับชาติและนานาชาติ และ (8) การสงเสริมและพัฒนาเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย เปนตน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้ประเมินฯ ไวในองคประกอบที่ 2 จํานวน 18 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลอง
กั บ ตั ว บ ง ชี้ ข อง สกอ. จํ า นวน 13 ตั ว บ ง ชี้ และสอดคล อ งกั บ ตั ว บ ง ชี้ ข องสมศ. จํ า นวน 15 ตั ว บ ง ชี้ โดยใน
ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององคประกอบ
ที่ 2 จํานวน 18 ตัวบงชี้ เทากับ 2.33 คะแนน สําหรับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ
เทากับ 2.17 คะแนน รายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.3

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ตารางที่ 2.3 ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

องคประกอบ/ตัวบงชี้
2.1 มีระบบและกลไกใน
การพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 มีโครงการหรือ
กิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทา ตออาจารย
ประจํา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2.6 สัดสวนของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย

หนวย

ตนเอง

การ

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2551

2552

6

5

7

5

2

3

2

ระดับ

6

6

7

7

2

3

3

ระดับ

4

3

5

3

1

3

1

รอยละ

≤-10

7.41

3.70

3.70

1

1

1

รอยละ

40-59

48.70

50.79

50.79

2

2

2

รอยละ
รอยละ
รอยละ

<5
40-59

3.67
47.62
48.70

3.28
45.92
50.80

3.28
45.92
50.80

45-69
และ รศ.
47.02
ขึ้นไป
≥ 30

45.31

45.31

22.49

22.49

21.22

21.22

1

1

1

1.60

1.60

รอยละ

รอยละ

รองศาสตราจารย

รอยละ

ศาสตราจารย

รอยละ

ผศ.รอย 23.95
ละ 45-69
รศ.รอยละ 24.17
≥ 10
ศ.รอยละ 1.24
≥ 10

ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ

ระดับ

ผูชวยศาสตราจารย
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ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ปการศึกษา
ปการ
2552
ศึกษา 2551
ประเมิน กรรม
2552

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบ/ตัวบงชี้

หนวย

2.7 มีกระบวนการ
สงเสริมการปฏิบตั ิตาม
ระดับ
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย
2.8 มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจํา
ขอ
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
2.9 รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
รอยละ
ทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
2.10 รอยละของบัณฑิตที่
ไดรับเงินเดือนเริม่ ตน
รอยละ
เปนไปตามเกณฑ
2.11 ระดับความพึง
พอใจของนายจาง
คาเฉลี่ย
ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต
2.12 รอยละของนิสิตหรือ
ศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
รอยละ
ในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.13 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา รอยละ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ปการศึกษา
ปการ
2552
ศึกษา 2551
ประเมิน กรรม
2552
ตนเอง

การ

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2551

2552

ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ

5

5

5

5

3

3

3

5

5

5

5

3

3

3

80

82.65

80.93

80.93

3

3

3

92

93.62

97.38

97.38

2

2

2

≥ 3.95

3.94

3.84

3.84

3

3

3

0.55

0.51

0.60

0.60

3

2

2

85

91.58

85.98

85.98

3

2

2
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

หนวย

2.14 จํานวนวิทยานิพนธ
และผลงานวิชาการของ
นิสิตที่ไดรับรางวัลใน
ชิ้นงาน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบป
การศึกษา
2.15 รอยละของจํานวน
บทความจากวิทยานิพนธ
หรือเทียบเทาของนิสิต
รอยละ
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอ
จํานวนวิทยานิพนธหรือ
เทียบเทาทั้งหมด
2.16 รอยละของหลักสูตร
ที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร รอยละ
ทั้งหมด
2.17 ระดับความพึง
พอใจของนิสิตตอคุณภาพ
คาเฉลี่ย
การสอนของอาจารย และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2.18 คาใชจายทัง้ หมดที่
ใชในระบบหองสมุด
บาทตอ
คอมพิวเตอร และศูนย
คน
สารสนเทศตอนิสติ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ปการศึกษา
ปการ
2552
ศึกษา 2551
ประเมิน กรรม
2552
ตนเอง

การ

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2551

2552

NA

54

54

3

3

3

68

100

100

100

3

3

3

82

81.57

59.08

58.38

2

1

1

4.30

4.33

4.37

4.37

3

3

3

3

1

1

7,255.87 4,155.64 4,155.64

คะแนนผลการประเมิน 2.33 2.17
โดยมีรายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ

50

7,000

ผลประเมิน
เปาหมาย

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

ตัวบงชี้ที่ 2.1

: มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

เปาหมาย

: ระดับ 6

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 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 7 ระดับ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหกองบริการการศึกษา
เปนหนวยงานหลักทําหนาที่ประสานงานในการเปดและปดหลักสูตรของคณะวิชาตางๆ
กระบวนการในการเปดหลักสูตรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตร เริ่มตนจากคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรระดับ
ภาควิชาดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พรอมผลการวิจัยสถาบันซึ่งมี
ประเด็นสําคัญอยางนอย 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน การสอน และ การวิจัย
การสนับสนุนใหคําแนะนํานิสิต และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เสนอรางหลักฐานตอที่ประชุมภาควิชา แลวเสนอตอคณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการของคณะ
วิชาพิจ ารณาใหเปนไปตามเกณฑของคณะวิชา นํ าเสนอคณะกรรมการประจํ า คณะใหความเห็นชอบ แล ว
นําเสนอคณะกรรมการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ (ถาเปนหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาต อ งผ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาก อ น) เมื่ อ ผ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาแลว จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งขออนุมัติใหเปดสอนไดตามกําหนดเวลาที่ระบุ รายละเอียดปรากฏตามคูมือการเสนอ
หลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2549) และตามแนวปฏิบัติที่ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยกําหนด
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

43

( 2 . 1 -1 -1 ) อี ก ทั้ ง มี ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php)
โดยในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอนุมัติเปดหลักสูตรใหม จํานวน 15 หลักสูตร และ
ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 43 หลักสูตร รายละเอียดดังปรากฏในขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
กรณีการปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ มีแนวปฏิบัติการปดหลักสูตร โดยหากหลักสูตรใดไมมีการเปดสอน
นั บ ตั้ ง แต ไ ด รั บ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ติ ด ต อ กั น ไม น อ ยกว า 3 ป หรื อ อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รและ/หรื อ อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือภาควิชาพิจารณาแลวเห็นสมควร
ปดหลักสูตร ก็ใหเสนอขอปดหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี
และขออนุมัติปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย (2.1-1-2) โดยในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 18 หลักสูตร ตัวอยางเชน การปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการซอมบํารุง (หลักสูตรนานาชาติ) สภาอนุมัติปดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 (2.1-1-3)
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต ทุกหลักสูตรที่ขอ
อนุมัติเปดสอนตองระบุแผนการผลิตบัณฑิตและเปาหมายในชวง 5 ปแรกไวในเอกสารหลักสูตร เพื่อใหสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และกองแผนงานเปนหนวยงานที่รวบรวมแผนการรับ/เปาหมายการผลิตบัณฑิตจากคณะ
วิชาตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดแตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1-2-1) พิจารณาจํานวนและกรอบจํานวนการ
รับเขานิสิตของแตละคณะ (2.1-2-2)
3. มีการจัดเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง ในการเสนอขอเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ภาควิชาหรือสาขาวิชา
เจาของหลักสูตรตองระบุความพรอมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง อาทิ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน สถานที่และอุปกรณการสอน
หองสมุด งบประมาณ การประกันคุณภาพของหลักสูตรและกําหนดเวลาการพัฒนา พรอมทั้งรายงานผลการวิจยั
สถาบัน ฯ เพื่อใหคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาความพรอม (2.1-3-1 2.1-3-2 และ 2.1-6-2) กอนเสนอขอ
อนุมัติที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตร
ที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของ
บัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา มหาวิทยาลัยกําหนดใหกองแผนงานและคณะวิชารวบรวมผลการดําเนินการจากทุก
หลักสูตรและรายงานใหทราบเพื่อวิเคราะหประเมินผลตอไป ขอมูลดังกลาวไดแก จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน
ตางๆ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละของ
บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด ง านทํ า ตรงตามสาขาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต
(สามารถดูไดจากเว็บไซต www.planning.ku.ac.th) จํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานตางๆ
รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด รอยละเฉลี่ยของนิสิตที่เขารวมโครงการ
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หรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิตทั้งหมด
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนของนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สามารถดูรายระเอียดไดจากรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (2.1-4-1) และสามารถดูไดจากเว็บไซต www.ku.ac.th และ
ดังปรากฏตามผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ของแตละองคประกอบ คูมือตัวบงชี้ประเมินและเกณฑมาตรฐาน
ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา ป 2552 (2.1-4-2) และรายงานการประเมิน
ตนเองของคณะวิชาตางๆ
5. มี ก ารนํ า ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล การดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รประจํ า ป ก ารศึ ก ษาไปปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรและ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรที่
เสนอขอเปดใหมหรือปรับปรุงหลักสูตรตองทําการวิจัยสถาบันใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ เชน ความตองการของ
ตลาดแรงงาน/สังคม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรการเรียนการสอน การ
สนับสนุนชวยเหลือดูแลนิสิต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร เปนตน ดังปรากฏในตัวอยาง รายงานการ
วิจัยของคณะประมง คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บัณฑิต
วิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา) และโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร (2.1-5-1, 2.15-2, 2.1-5-3, 2.1-5-4, 2.1-5-5, 2.1-5-6) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดใหทุกหลักสูตร
ในคณะวิชาจัดทํารายงานผลการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงการ
สอนระหวางภาคการศึ ก ษ า ในระบบการประเมิ น การสอน ของมหาวิ ท ย า ลัยเกษตรศาสตร
(https://eassess.ku.ac.th/)
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรอนุมัติทุกระดับจํานวน 369 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ จํานวน 369 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวน 324 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน จํานวน 218 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 67.28
เนื่องจากยังมีหลักสูตรที่ไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานในประเด็นที่ยังไมไดมีการปรับปรุงตามรอบเวลาที่
กําหนด ตองใชระยะเวลาในการวิจัยสถาบันและกระบวนการพิจารณาในแตละระดับตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จํานวน 106 หลักสูตร (2.1-6-1) โดยมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหทุกคณะวิชาที่เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีการทําวิจัยสถาบันการประกอบการเปดหลักสูตรใหม/
ปรับปรุงหลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 และครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2549 (2.1-6-2) อีกทั้งในปการศึกษา 2552 ที่ประชุมคณบดีไดกําหนดมาตรการสงเสริมและเรงรัด
การดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามรอบเวลา (2.1-6-3) และจั ด ทํ า ระบบสนั บ สนุ น กระบวนการขออนุ มั ติ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบ (2.1-6-4) (https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/ workflow/index.php)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) ที่
เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมี
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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หลักสูตรทั้งหมด 369 หลักสูตร ในจํานวนนี้เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก 160 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 75 หลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย คิดเปนรอยละ 63.69 ของหลักสูตร
ทั้งหมด (2.1-7-1)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

มก.ที่ 2.1
สกอ.ที่ 2.1

ระดับ 7

3

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.1
ระดับ 5
2
สกอ.ที่ 2.1
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.1-1-1

2.1-1-2

2.1-1-3
2.1-2-1
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เปาหมาย
= บรรลุ
ป 52
= ไมบรรลุ
ระดับ 6

เปาหมาย
= บรรลุ
ป 52
= ไมบรรลุ
ระดับ 6

พัฒนาการ
= มีพัฒนาการ
ป 51
= ไมมีพัฒนาการ
ระดับ 5
คะแนน 2
พัฒนาการ
= มีพัฒนาการ
ป 51
= ไมมีพัฒนาการ
ระดับ 5
คะแนน 2

ชื่อเอกสาร
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/0437 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552 เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษาและ
คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) ที่
http//:eduserv.ku.ac.th
บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.10102/4968 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง มติสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปดหลักสูตรและรายวิชา และแนวทาง/ขั้นตอน
การปดหลักสูตร
การอนุมัติปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ซอมบํารุง (หลักสูตรนานาชาติ)
คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ค ณ 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
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

หมายเลขเอกสาร
2.1-2-2
2.1-3-1

ชื่อเอกสาร
กรอบจํานวนการรับเขาของนิสิตของแตละคณะ
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว. 8112 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การ
จัดทําตารางแสดงขอมูลเพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหมเพื่อนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา
2.1-3-2
ตัวอยางหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติเปดสอน
2.1-4-1
รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
2.1-4-2
คูมือตัวบงชีป้ ระเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา ป 2552
2.1-5-1
รายงานการวิจยั การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการครูดานธุรกิจศึกษาและ
คอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและ
คอมพิวเตอรศกึ ษา หลักสูตร 5 ป ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.1-5-2
รายงานการวิจยั เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.1-5-3
รายงานการวิจยั สถาบันเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
2.1-5-4
รายงานวิจัยสถาบันการสัมฤทธิผลของหลักสูตรในปจจุบันกับความตองการของ
ผูประกอบการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร
2.1-5-5
รายงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากร” โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
2.1-5-6
รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง “การศึกษาความตองการศึกษาตอในคณะสาธารณสุขศาสตร
มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”
2.1-6-1
สรุปจํานวนหลักสูตรที่ยังไมไดปรับปรุงตามรอบระยะเวลา
2.1-6-2
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/11234 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง การ
เสนอผลงานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
2.1-6.3
มาตรการสงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และกระบวนการตรวจสอบ
หลักสูตรอนุมัติ
2.1.6-4
การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสรางคุณคาในการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
2.1-7-1
รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษา
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ลิลา วุฒวิ าณิชยกุล และวราภรณ สมบูรณกุล โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905, 4927
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

47

ตัวบงชี้ที่ 2.2

: มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เปาหมาย

: ระดับ 6

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 2.2

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 6.6

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
; 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
; 3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
; 4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน
; 5. มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพการเรี ย นรู ที่ จั ด ให ผู เ รี ย นและอิ ง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
; 6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตร
; 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 7 ระดับ ดังนี้
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการแจกจายเอกสารหลักสูตรใหแกอาจารยทุกทาน เพื่อรับทราบ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งระบุไวในเอกสารหลักสูตร ซึ่งอาจารยจะตองนําไปขยายผล
ในการจัดทําประมวลการสอน (Course Syllabus) มีการแจงถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการ ศึกษา
ในการประชุมของภาควิชา/คณะ และมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการใหนโยบายอาจารยทุกทานเกี่ยวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู: แนวคิดที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ในการประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553
ภายใตหัวขอ “ยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานวิชาการและการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 (2.2-1-1)
นอกจากนี้ไดมีการสนับสนุนใหอาจารยมีความรูความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษา โดยมีพันธกิจการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และสรางกลไกการใหความรูความเขาใจแกอาจารยผูสอน โดยไดจัดโครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการออก
ขอสอบ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 (2.2-1-2) โครงการอบรม เรื่อง
“การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 (2.2-1-3) โครงการอบรม เรื่อง "การ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 (2.2-1-4) และ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและแผนการสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร " เมื่ อ วั น ที่ 19-21 ตุ ล าคม 2552 (2.2-1-5) โดยคณะกรรมการศึ ก ษา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการรวมกับกองบริการการศึกษา และไดมีการเพิ่มชองทางการใหบริการโดยมี
การเผยแพรการจัดโครงการอบรม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการผานเว็บไซตของกอง
บริการการศึกษาดวย (http://eduserv.ku.ac.th)
2. มี ก ารออกแบบการเรี ย นการสอนและจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ทุ ก
หลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดแบบประมวลการสอน Course Syllabus ที่ระบุแนวทางการสอนในการ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.2-2-1) และอาจารยทุกทานตองทําประมวลการสอน Course Syllabus (2.2-2-2) เสนอ
หัวหนาภาควิชา จัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที่หลากหลาย เชน มีการมอบหมายงานให
นิสิตสืบคนขอมูล การฝกปฏิบัติ ซึ่งในแตละรายวิชาไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชุดใหม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1128/2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 (2.2-2-3)
สวนระดับคณะวิชาไดดําเนินการตางๆ เชน มีการทดสอบความรูกอนจัดการเรียนการสอน มีการจัดสัมมนา
อาจารยประจําปเพื่อกระตุนใหอาจารยมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลแลวนําขอมูลมาออกแบบการเรียน
การสอน นอกจากนี้ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการ
ประชุ ม สั ม มนาอาจารย ป ระจํ า ป 2553 ในวั น ที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่ ง มี ก ารนํ า เสนอแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (best
practice) เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและผลงานที่ไดรับรางวัลคุณภาพ ไดแก
- คายพัฒนาซอฟตแวรในสภาพการทํางานรวมแบบเปดกวาง (คายทะลุฟา) โดย รองศาสตราจารย
ดร.พันธปติ เปย มสงา และคณะ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
- การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาหลักการตลาดเกษตร: โครงการประกวดแผนการตลาด
สินคาเกษตรและอาหาร คณะเศรษฐศาสตร โดย รองศาสตราจารยนภาภรณ พรหมชนะ คณะเศรษฐศาสตร
(2.2-2-4)
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการสนับสนุนใหอาจารยใชสื่อและเทคโนโลยีการสอน โดยระบุไวในประมวลการสอน
(Course Syllabus) (2.2-2-2) มีศูนยเรียนรวมที่บริการโสตทัศนูปกรณครบถวนทุกอาคารเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนของคณาจารยและนิสิต และกองบริการการศึกษาไดมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส ประจําป 2552 ใหแกอาจารย เมื่อวันที่ 1-5 มิถุนายน 2552 (2.2-3-1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อาจารยในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน นอกจากนี้ กองบริการการศึกษา โดย
งานสงเสริมและพัฒนาสื่อการสอนมีบุคลากรสําหรับใหบริการ สนับสนุน คอยชวยเหลือและใหคําแนะนําในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน การตัดตอและแปลงไฟลวีดีโอลง CD,DVD
การออกแบบและพิมพโปสเตอร ตลอดจนการติดตั้งและใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
มีการสงเสริมการเรียนรูของนิสิต เชน ระบบ e-learning (http://ecourseware.ku.ac.th/) (2.2-3-2) ระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน M@xLearn (https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php) (2.2-3-3) มีการปรับปรุง
หอสมุดใหเอื้อตอการสืบคนขอมูล สนับสนุนการจัดหาโปรแกรมสืบคนขอมูล เชน enNode (2.2-3-4) ปรับปรุง
หองคอมพิวเตอรเพื่อการสอน (ศร.1) ปรับปรุงศูนยบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร Kasetsart
IT Square (KITS) (http://www.ku.ac.th/kits/index.html) (2.2-3-5) และสรางอาคารการเรียนรู สํานักหอสมุด
KU Learning Center (KU LC) (http://www.ku.ac.th/kunews/libary_new.html) (2.2-3-6) สวนระดับคณะวิชามีการ
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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สรางศูนยพัฒนาภาษาดวยตนเอง (KU-SALL) ของคณะมนุษยศาสตร (2.2-3-7) มีการสนับสนุนใหอาจารย
ใชสื่อการสอนที่หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยมีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ เชน LCD Projector เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องฉายทึบแสง และมีการจัดหรือสงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจํา
สวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการ
ของผูเรียน โดยแตละหลักสูตรกําหนดใหมีรายวิชาเลือก ในกลุมวิชาเฉพาะเลือกและวิชาเลือกเสรี และนิสิต
สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ รายละเอียดตามคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งปรับปรุง
ขอมูลที่เว็บไซตกองบริการการศึกษา (http://eduserv.ku.ac.th/ academics%202008/index.html) (2.2-4-1)
ตลอดจนมีรายวิชาบูรณาการและรายวิชาตางๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่หลากหลาย ซึ่งจัดทําเปนคูมือและ
ป รั บ ป รุ ง ข อ มู ล ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ( http://eduserv.ku.ac.th/index.php?
method=data_curri/manual_general)(2.2-4-2) เพื่อใหนิสิตเลือกเรียนไดตามตองการ รวมทั้งมีรายวิชาสัมมนา
และวิชาปญหาพิเศษ ที่นิสิตตองคนควาและทดลองตามความตองการโดยตองมีการรายงานผลการคนควาและ
ศึกษา รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของแตละรายวิชา
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร แตละคณะมีการประเมินที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
ได แ ก การประเมิ น โดยการสอบข อ เขี ย น การสอบปฏิ บั ติ การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง การเขี ย นรายงาน
การจัดทําแฟมงาน การนําเสนอหนาหอง การทํางานกลุม ซึ่งมีการอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยการทดสอบเปน
ระยะในชวงระหวางเรียนและหลังการเรียนการสอน มีการทบทวนวิชาพื้นฐานใหแกนิสิตเพื่อปรับฐานความรูให
เกิดความเขาใจรายละเอียดในประมวลการสอน (Course Syllabus) ของแตละรายวิชา (2.2-2-2) และมีระบบ
ประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่กําหนดใหมีการประเมินการสอนภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน ( https://eassess.ku.ac.th/) รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ทักษะใหเกิดการพัฒนาการดานการเรียนรู (กองกิจการนิสิต) (2.2-5-1) และในคูมือนิสิต (2.2-5-2)
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบการประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาโดยนิสิต
ผานระบบเครือขายทุกวิทยาเขต (https://eassess.ku.ac.th/) (2.2-6-1) เพื่อเปนขอมูลในการนําไปปรับปรุง
พัฒนาการสอนของอาจารย โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต
เปนรายวิชาทั้งในระดับภาควิชาและคณะวิชา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมิน
การสอนของอาจารยโดยนิสิต จากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2551
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ซึ่งใหกรรมการวิชาการของแตละคณะเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและสรุปผลการ
ประเมินการสอนของอาจารยรวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา
(2.2-6-2) ตลอดจนการรายงานผลการปรับปรุงอันเกิดจากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน (2.2-6-3)
ในระดับคณะมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องในทุกหลักสูตร หรือมีการ
กําหนดใหคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและหัวหนาภาควิชา ไดรับสิทธิเขาดูผลการประเมินอาจารยโดยนิสิต
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ของอาจารยทุกคนในความดูแล และนําผลเขาที่ประชุมคณะกรรมการภาควิชา เพื่อกําหนดแผนงานการพัฒนา
ปรับปรุงในภาพรวมและอาจารยดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาการสอนและการทํา Course Syllabus ใหเหมาะสม
ตามผลการประเมินในแตละภาคการศึกษา
7. มี ร ะบบการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและพั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งต อ เนื่ อ งทุ ก หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยฯ โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขา
ศึกษาในปก ารศึก ษา 2548 เปนต นไป ตองเขารว มกิจ กรรมเสริม หลักสู ตร ในกิจกรรมด านพัฒ นาคุณ ธรรม
จริยธรรม ดานพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ดานพัฒนาบุคลิกภาพ และดานพัฒนาสุขภาพ (2.2-7-1)
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบการประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาโดยนิสิตผานระบบเครือขาย
ทุ ก วิ ท ยาเขต (https://eassess.ku.ac.th) ซึ่ ง ดํ า เนิ น การภาคการศึ ก ษาละ 2 ครั้ ง และนํ า ผลการประเมิ น มา
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 6 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.2
ระดับ 7
3
ระดับ 6
สกอ.ที่ 2.2
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.2-1-1
2.2-1-2
2.2-1-3
2.2-1-4
2.2-1-5

2.2-2-1

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 6
คะแนน 2

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการจัดประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553
รายงานผลการจัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการออกขอสอบ” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
โครงการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” เมือ่ วันที่ 9
มิถุนายน 2552
โครงการอบรม เรื่อง “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนากําหนดรูปแบบและ
ทิศทางในการสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552
แบบฟอรม Course Syllabus ที่ใหระบุวธิ ีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

51

หมายเลขเอกสาร
2.2-2-2
2.2-2-3

2.2-2-4
2.2-3-1
2.2-3-2
2.2-3.3
2.2-3-4
2.2-3-5
2.2-3-6

ชื่อเอกสาร
ตัวอยางประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนของแตละภาควิชา
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1128/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเสริมสราง
และพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลงานรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552
รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 1-5 มิถุนายน 2552
ระบบ e-learning บนเว็บไซต http://ecourseware.ku.ac.th/
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน M@xLearn บนเว็บไซต
https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
โปรแกรมสืบคนขอมูล enNode
ศูนยบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร Kasetsart IT Square (KITS)
http://www.ku.ac.th/kits/index.html (2.2-3-5)
อาคารการเรียนรู สํานักหอสมุด KU Learning Center (KU LC)
http://www.ku.ac.th/kunews/libary_new.html

2.2-3-7
2.2-4.1

ศูนยพัฒนาภาษาดวยตนเอง (KU-SALL) ของคณะมนุษยศาสตร
เว็บไซตคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
http://eduserv.ku.ac.th/ academics%202008/index.html
2.2-4-2
เว็บไซตคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=data_curri/manual_general
2.2-5-1
โครงการบัณฑิตยุคใหม กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู
(กองกิจการนิสิต) http://newgrad.sa.ku.ac.th
2.2-5-2
คูมือนิสิต (กองกิจการนิสิต) http://www.sa.ku.ac.th
2.2-6-1
ระบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต https://eassess.ku.ac.th/
2.2-6-2
มติที่ประชุมคณบดีในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เรื่อง แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต
2.2-6-3
รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย
โดยนิสิต
2.2-7-1
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นิสิต ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับ
ที่ 2) พุทธศักราช 2548
แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษา
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ลิลา วุฒวิ าณิชยกุล และณัฐนัน บดีกุล โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
เปาหมาย

: มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
: ระดับ 4

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 2.3

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร
; 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง
โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
; 3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ
กับองคการหรือหนวยงานภายนอก
; 4. มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร
; 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงานครบที่ 5 ระดับ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 4
กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมจะตองมีการศึกษาและวิเคราะหถึงความ
ตองการที่แทจริงของสังคม โดยใหนําเสนอขอมูลประกอบการเปดหลักสูตรใหม และคณะกรรมการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดหลักเกณฑในการจัดทําหลักสูตร ในแตละคณะมีการทําวิจัยสถาบัน และมีการ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เชน มีการทําวิจัยสถาบัน เพื่อนําขอมูลมา
ประกอบการพิจารณาเปด/ปรับปรุงหลักสูตร แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีรายงานการประชุมในการ
วิพากษหลักสูตร การสอบถามความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต เชน คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะทรัพยากรและ
สิงแวดลอม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยสิ่งแวดลอม (2.3-1-1, 2.3-1-2) ที่ประชุม
คณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 กําหนดใหมีการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติได
จริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผูรูในชุมชนมารวมสอนทุกหลักสูตร เปนอาจารยพิเศษ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ บรรยายในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ มีการจัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และการฝกงานจากหนวยงานภายนอก รวมทั้งการเขารวม
โครงการสหกิจศึกษาของแตละคณะ เพื่อใหนิสิตมีการเรียนรูและทักษะที่นําไปใชไดจริง โดยเฉพาะคณะที่มี
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หลักสูตรโดยการเรียนการสอนเชิงวิชาชีพ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาลัยสิ่งแวดลอม (2.3-2-1)
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก โดยแตละคณะมีการสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต า งประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน หรื อ มี ก ารประสานงานในการหาสถานที่ ฝ ก งานให กั บ นิ สิ ต
จากสถานประกอบการ หรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร ค ณ ะ ศิ ล ป ะ ศ า ส ต ร แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ค ณ ะ ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยสิ่งแวดลอม (2.3-3-1)
4. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ
ผูใชบัณฑิต อาจารยผูสอน นิสิต และบัณฑิตที่จบการศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการเรียนการสอน เชน คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิ ท ยาลั ย สิ่ ง แวดล อ ม คณะเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสั ง คมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ (2.3-4-1, 2.3-4-2)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการนําผลการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต อาจารยผูสอน นิสิต และบัณฑิตที่จบการศึกษา รวมถึงผลประเมินจากคณะที่มีนิสิตเขา
รวมโครงการสหกิจศึกษา ไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เชน คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร
กํ า แพงแสน คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละพั ฒ นศาสตร คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละอุ ต สาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ (2.3-5-1, 2.3-5-2)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้
มก.ที่ 2.3
สกอ.ที่ 2.3
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ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
ระดับ 5

3

เปาหมาย
ป 52
ระดับ 4

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51
ระดับ 3
คะแนน 1
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= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.3
ระดับ 3
1
สกอ.ที่ 2.3
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.3-1-1
2.3-1-2

2.3-2-1

2.3-4-1

2.3-5-1,2.3-5-2

เปาหมาย
ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

ระดับ 4

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 3
คะแนน 1

ชื่อเอกสาร
รายงานสรุปขอมูลผลการวิจัยสถาบันจากคณะ/หนวยงาน
รายงานการประเมิ น ตนเองของคณะวิ ช า ได แ ก คณะวิ ศ วกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตร
และวิ ท ยาศาสตร คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละอุ ต สาหกรรมเกษตร วิ ท ยาลั ย
สิ่งแวดลอม
รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตร
และวิ ท ยาศาสตร คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละอุ ต สาหกรรมเกษตร วิ ท ยาลั ย
สิ่งแวดลอม
รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตร
และวิ ท ยาศาสตร คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละอุ ต สาหกรรมเกษตร วิ ท ยาลั ย
สิ่งแวดลอม คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ
รายงานการประเมิ น ตนเองของคณะวิ ช า ได แ ก คณะวิ ศ วกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตร
และวิ ท ยาศาสตร คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละอุ ต สาหกรรมเกษตร วิ ท ยาลั ย
สิ่งแวดลอม คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
คณะเกษตร กพส. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษาและคณะวิชา
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ลิลา วุฒิวาณิชยกุล และมันตา พันธจิตต
โทร. 0 2942 8167-8 ภายใน 4905
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ตัวบงชี้ที่ 2.4

: จํานวนนิสติ เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

เปาหมาย

: รอยละของหนวยงานที่จัดการเรียนกาสอน
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด ไมนอย
กวารอยละ 10 ของหนวยงานทั้งหมด
: 2.4

ตัวบงชี้ของ สกอ.

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 6.2

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 27
หนวยงาน มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด 59,704.87 FTES แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน
46,796.21 FTES และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการปรับคาเปนระดับปริญญาตรีแลว จํานวน 12,908.66 FTES
สําหรับจํานวนอาจารยประจํามีทั้งหมด 2,441 คน เปนอาจารยที่ลาศึกษาตอ จํานวน 267 คน จึงมีอาจารย
ปฏิบัติงานสอนจริงในกลุมสาขาและคณะตางๆ จํานวน 2,174 คน
เมื่อพิจารณาหนวยงาน/คณะที่จัดการเรียนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (สัดสวนจํานวน
นิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําคลาดเคลื่อนจากเกณฑมาตรฐานการเรียนการสอนไมเกินรอยละ 5.99 หรือระดับ
คะแนน 3 ตามเกณฑประเมินเดิม) พบวา มีหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
(3 คะแนน) จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร หรือคิดเปนรอยละ 3.70 ของหนวยงานทั้งหมด
กลุมสาขา/คณะ
1. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
2. กลุมสาขาวิทยาศาสตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
3. กลุมวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ
4. กลุมสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
5. กลุมเกษตรศาสตร
คณะเกษตร1/
คณะเกษตร กําแพงแสน2/
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เกณฑ
FTES
FTES/
รวม
อาจารย (ปกติ+พิเศษ)
8.00
210.74
210.74
20.00
12,019.77
2,014.50
5,758.10
4,129.68
117.50
20.00
10,788.83
2,015.85
5,874.19
1,338.38
1,279.00
281.41
8.00
324.95
324.95
20.00
6,227.37
1,684.03
1,462.38

จํานวน
อาจารย

FTES/
อาจารย

14

15.05

88.16

1

37
268
98
12

54.45
21.49
42.14
9.79

172.23
7.43
110.70
51.04

1
2
1
1

49
267
60
30
19

41.14
22.00
22.31
42.63
14.81

105.70
10.00
11.53
113.17
25.94

1
1
1
1
1

41

7.93

0.93

3

149
130

11.30
11.25

43.49
43.75

1
1

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

(%)ความ ระดับ
คลาด คะแนน
เคลื่อน

กลุมสาขา/คณะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะประมง
คณะวนศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. กลุมบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร
7. กลุมศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
8. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะสังคมศาสตร
9. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
คณะสัตวแพทยศาสตร
รวม 9 กลุมสาขา
10. กลุมอื่นๆ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
- สาขาสาธารณสุขศาสตร สุพรรณบุรี
- สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักงานอธิการบดี บางเขน
โครงการสหวิทยาการ บางเขน
โครงการสหวิทยาการ กําแพงแสน
สํานักงานอธิการบดี สกลนคร
สาขาสาธารณสุขศาสตร สกลนคร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา
ศูนยวิทยบริการ จ.กระบี่
ม.เกษตรศาสตร
หมายเหตุ

1/
2/

เกณฑ
FTES
FTES/
รวม
อาจารย (ปกติ+พิเศษ)

25.00

25.00

25.00

8.00

251.00
598.52
906.33
1,325.11
14,311.63
3,719.71
6,025.00
1,880.75
2,686.16
3,004.22
2,327.91
676.32
9,991.33
5,845.14
4,146.19
665.35
94.68
570.67
57,544.18
2,160.69
1,173.49
739.17
434.32
386.52
80.17
150.78
369.73
59,704.87

จํานวน
อาจารย

FTES/
อาจารย

26
62
69
85

9.65
9.65
13.14
15.59

51.73
51.73
34.32
22.05

1
1
1
1

56
38
42
87

66.42
158.55
44.78
30.88

165.69
534.21
79.12
23.50

1
1
1
1

104
33

22.38
20.49

10.47
18.02

1
1

166
69

35.21
60.09

40.85
140.36

1
1

17
110
2,138
36
7
1
1
6
2
14
5
2,174

5.57
5.19

30.38
35.15

1
1

จํานวนอาจารยคณะเกษตร นับรวมสํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
จํานวนอาจารยคณะเกษตร กําแพงแสน นับรวมสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

(%)ความ ระดับ
คลาด คะแนน
เคลื่อน

จํานวน 7 คน
จํานวน 3 คน
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หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
นอยกวารอยละ 80

=

1 X 100
27

= 3.70 %

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 80-99

รอยละ 100

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
พัฒนาการ
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
= มีพัฒนาการ
คะแนน
ป 52
ป 51
= ไมบรรลุ
= ไมมีพัฒนาการ
ดําเนินงาน
รอยละ 7.41
มก.ที่ 2.4
ไมนอยกวา
รอยละ 3.70
1
รอยละ 10
คะแนน 1
สกอ.ที่ 2.4
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.4 – 1
ตารางจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) จําแนกวิทยาเขต/คณะที่ใหบริการสอน ประจําป
การศึกษา 2552 (ขอมูลจากกองแผนงาน)
2.4 – 2
ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา ประจําปการศึกษา 2552
(ขอมูลจากกองการเจาหนาที่)
แหลงขอมูล : กองแผนงาน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : พนิดา กุลแพทย โทร. 0-2942-8157 ภายใน 4725
ตัวบงชี้ที่ 2.5
เปาหมาย
ตัวบงชี้ของ สกอ.

: สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
: ปริญญาเอก รอยละ 45-59 และ
ปริญญาตรี < รอยละ 5
: 2.5
ตัวบงชี้ของ สมศ. : 6.3

ผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริงเกิน 9 เดือน 2,174 คน และมีอาจารยลาศึกษาตอ 267 คน ในจํานวนอาจารยทั้งหมด 2,441
คน มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 80 คน คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 1,121 คน คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 1,240 คน สัดสวนของอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอมีคุณวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 3.27 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 45.92 คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 50.79
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หมายเหตุ : (1)

จํานวนอาจารยประจํา ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร อาจารยพนักงาน
ราชการ อาจารยพนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได อาจารยลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณและเงินรายได
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ไมนับรวมอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางในรอบปการศึกษา 2552
(2) จํานวนอาจารยประจําทุกประเภทไมนับรวมจํานวนอาจารยที่สอนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
รอยละ 1 – 39 หรือ
รอยละ 40 – 59 และ
เทากับรอยละ 60 และ
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
2.วุฒปิ ริญญาตรีเทากับหรือ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
รอยละ 40 – 59 แตวุฒปิ ริญญา นอยกวารอยละ 5
นอยกวารอยละ 5
หรือ
ตรี มากกวารอยละ 5
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
พัฒนาการ
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
= มีพัฒนาการ
คะแนน
ป 52
ป 51
= ไมบรรลุ
= ไมมีพัฒนาการ
ดําเนินงาน
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
มก.ที่ 2.5
สกอ.ที่ 2.5

รอยละ 50.79
ปริญญาตรี
รอยละ 3.27

2

รอยละ 45-59
ปริญญาตรี
นอยกวา
รอยละ 5

รอยละ
48.70
ปริญญาตรี
รอยละ 3.67

คะแนน 2
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.5 – 1
2.5 – 2

ชื่อเอกสาร
ตารางแสดงสัดสวนของอาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2552
ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจําจําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2552
2.5 – 3
ตารางรายงานขอมูลจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําเดือน
พฤษภาคม 2553
แหลงขอมูล : กองการเจาหนาที่
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : คมสัน จีราคม โทร. 0-2942-8162 ภายใน 4813

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ตัวบงชี้ที่ 2.6
เปาหมาย
ตัวบงชี้ของ สกอ.

: สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
: รอยละ 45-69 และรศ.ขึ้นไป ≥ รอยละ 30
: 2.6
ตัวบงชี้ของ สมศ. : 6.4

ผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริงเกิน 9 เดือน 2,174 คน และมีอาจารยลาศึกษาตอ 267 คน ในจํานวนอาจารยทั้งหมด 2,441
คนโดยเปนอาจารยประจําที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 1,335 คน เปนอาจารยประจําที่มีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยจํานวน 549 คน ตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 518 คน ตําแหนงศาสตราจารย 39 คน
สัดสวนของอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอที่ดํารงตําแหนงอาจารย คิดเปนรอยละ 54.69
ที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 22.49 ที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ
21.22 และที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 1.59 ดังนั้นตามเงื่อนไขตัวบงชี้ที่ 2.6 กําหนดสัดสวน
อาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย จํานวน
1,106 คน รวมกัน คิดเปนรอยละ 45.30 และสัดสวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย ขึ้นไปจํานวน 557 คน คิดเปนรอยละ 22.81
หมายเหตุ : (1)

จํานวนอาจารยประจํา ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร อาจารยพนักงาน
ราชการ อาจารยพนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได อาจารยลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณและเงินรายได ที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ไมนับรวมอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางในรอบปการศึกษา 2552
(2) จํานวนอาจารยประจําทุกประเภทไมนับรวมจํานวนอาจารยที่สอนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 44
หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันอยู ระหวางรอยละ 45 – 69
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปนอยกวา
รอยละ 30
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คะแนน 2
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

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70
และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก. ที่ 2.6
สกอ.ที่ 2.6

ผศ. รศ.
และ ศ.
รอยละ 45.30
รศ.ขึ้นไป
รอยละ 22.81

1

ผศ. รศ. และ
ศ. รอยละ
45-69
รศ.ขึ้นไป
รอยละ 30

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ผศ. รศ.และ ศ.
รอยละ 47.02
รศ.ขึ้นไป
รอยละ 23.53

คะแนน 1

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.6 – 1
2.6 – 2

ชื่อเอกสาร
ตารางแสดงสัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2552
ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจําจําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2552
2.6 – 3
ตารางรายงานขอมูลจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําเดือน
พฤษภาคม 2553
แหลงขอมูล : กองการเจาหนาที่
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : คมสัน จีราคม โทร. 0-2942-8162 ภายใน 4813
ตัวบงชี้ที่ 2.7
เปาหมาย
ตัวบงชี้ของ สกอ.

: มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
: ระดับ 5
: 2.7
ตัวบงชี้ของ สมศ. : 6.5

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)

;

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร

;

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

;

3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

;

4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

;

5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 5 ระดับ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอางอิง
จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (2.7-1-1) โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพขึ้นโดยผานความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชุม ครั้ งที่ 10/2549 เมื่ อ วั นที่ 16 สิงหาคม 2549 และที่ป ระชุ ม สภามหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดออกประกาศ
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เรื่องจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-1-2) และนอกจากนี้ได
มีการจัดทําเปนคูมือจรรยาบรรณอาจารย มก. เปนรูปเลม (2.7-2-1) พรอมทั้งประชาสัมพันธใหคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยทราบดวยแลว
2 . มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ กี่ ย ว ข อ ง ไ ด ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ
มหาวิทยาลัยเกษ ตรศาสตรจั ด ทํ า หนั ง สื อ จรรยาบ รรณอ าจา รย ( 2.7-2-1) และคู มื อ อาจารย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (2.7-2-3) พร อ มทั้ ง โปสเตอร จ รรยาบรรณอาจารย (2.7-2-2) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให
คณาจารยของมหาวิทยาลัยในทุกคณะและทุกวิทยาเขต โดยติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธใหคณาจารย
ทุกทานรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยในมหาวิทยาลัยฯ โดยแตงตั้งกรรมการในระดับคณะและ
วิ ท ยาเขตเพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ติ ด ตามประเมิ น ผลและปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ตามคํ า สั่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 2735/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 (2.7-3-1) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กํ า หนดให แ ต ล ะคณะและวิ ท ยาเขตพิ จ ารณาทบทวนจรรยาบรรณอาจารย มก. กั บ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา (2.7-3-2) พรอมทั้งจัดใหมีการประชุมสัมมนาเพื่อติดตาม
ผลการดํ า เนิ น งานการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ เรื่ อ ง การทบทวนจรรยาบรรณวิ ช าชี พ อาจารย แ ละ
มาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหสอดคลอง
กับประกาศ ก.พ.อ. เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-3-3) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดประกาศใชขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปน
ขอบังคับจรรยาบรรณที่ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-3-4)
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
การจัดทําระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพรวมทั้งการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยใชระบบการรองเรียนและการดําเนินการตามระเบียบวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
(2.7-4-1) และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา (2.7-1-1) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดถายทอดนโยบายดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยลงสูการปฏิบัติในระดับคณะและ
วิทยาเขต เชน ทุกคณะ/วิทยาเขตตองมีคณะกรรมการที่ดูแลจรรยาบรรณอาจารยของตนเอง ทุกคณะ/วิทยาเขต
จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7-4-2) มีการจัดทําโฮมเพจ เว็บไซตสําหรับ
ให นิ สิ ต ร อ งเรี ย น เช น คณะวิ ท ยาการจั ด การ วิ ท ยาเขตศรี ร าชา มี โ ฮมเพจ www.ms.src.ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการตรวจสอบขอมูลในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องคะแนนสอบหรือผลสอบของนิสิตที่
ไมประกาศผลใหตรงตามระยะเวลาที่กําหนดของมหาวิทยาลัย หรือการจัดทําคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา
เปนตน ซึ่งกระบวนการและระบบดังกลาวจะมีขั้นตอนที่ใชดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เชน ผูบังคับบัญชาวากลาวตักเตือน ทําหนังสือทัณฑบน หรือการลงโทษทางวินัยตอไป
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5. มีการดําเนินการวางแผนปองกันหรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการดําเนินการวางแผนปองกันหรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ โดยจั ด ทํ า ระบบการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนโดยนิ สิ ต ซึ่ ง จะเป น ผู ป ระเมิ น อาจารย เ กี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวย (2.7-5-1) ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและยังเปนการปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอีกดวย นอกจากนี้คณะทํางาน
ศึกษา ติดตามและประเมินผลการบังคับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 ซึ่งเปนคณะทํางานศึกษาการบังคับใชกฎหมายและครอบคลุมจรรยาบรรณวิชาชีพดวยอยูระหวางการ
เตรียมการจัดประชุมหารือเพื่อวางแผน ปองกันหรือหาแนวทาง แกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยจะมี
การพิจารณาทบทวนและหามาตรการปองกันใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
ดําเนินการและหาขอยุติกับมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค (2.7-5-2)
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
พัฒนาการ
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
= มีพัฒนาการ
คะแนน
ป 52
ป 51
= ไมบรรลุ
= ไมมีพัฒนาการ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.7
ระดับ 5
.
ระดับ 5
3
ระดับ 5
คะแนน 3
สกอ.ที่ 2.7
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.7-1-1

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

2.7-1-2
2.7-2-1

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรื่อง จรรยาบรรณอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คูมือจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.7-2-2

โปสเตอรจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.7-2-3

คูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2549)

2.7-3-1

คําสั่ง มก. ที่ 2735/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรื่อง คณะกรรมการสงเสริม
สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยระดับคณะ
และวิทยาเขต
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว4910 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง ขอให
พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณอาจารย มก. กับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของ

2.7-3-2
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หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
รายงานการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานการ
ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหสอดคลองกับประกาศ
ก.พ.อ.
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา
ดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2553
พระราชบัญญติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

2.7-3-3

2.7-3-4

2.7-4-1
2.7-4-2

บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว.11219 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เรื่อง
รายงานประจําปการสงเสริมสนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก. ของคณะและวิทยาเขต
2.7-5-1
แบบรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย/รายวิชา (ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ)
2.7-5-2
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10121/0016 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551 เรื่อง ขอทราบผล
การติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ ก.พ.อ.
แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษา
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : อุทัยวรรณ กิจวิเชียร และสมเกียรติ นากระโทก โทร. 0-2942-8166 ภายใน 4907
ตัวบงชี้ที่ 2.8

:

เปาหมาย

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน
: 5 ขอ

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 2.8

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
;

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน

;

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียน
การสอน

;

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

;

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ

;

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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ผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายในการพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยการจัดโครงการอบรม สัมมนาและกิจกรรมตางๆ
เชน โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 (2.8-1-1) โดยกองบริการการศึกษาจัดการ
อบรมในนามหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในระดับคณะมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อ
กระตุนใหอาจารยมีการทําวิจัยดวย (2.8-1-2)

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการสอน โดยได
ดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูในการทําวิจัยดานการเรียนการสอน
สาขาศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2553 (2.8-4-1) ระดับคณะวิชามีการทบทวนผลการดําเนินงาน
ทางดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ในที่ประชุมระดับคณะ มีการสงอาจารยไปสัมมนา/
อบรม เพื่ อ ให มี ค วามรู ใ นการทํ า วิ จั ย และกระตุ น ให อ าจารย คิ ด ค น พั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นการสอน
(2.8-1-2)

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการใหทุนอุดหนุนวิจัยในการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรี ย นการสอนและนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ทั้ ง ทุ น วิ จั ย ประเภททั่ ว ไปและทุ น วิ จั ย สถาบั น ตามระเบี ย บ
(2.8-3-1) และมีการสนับสนุนงบประมาณในระดับคณะตามประกาศคณะกรรมการกองทุนของคณะ (2.8-1-2)

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและ
เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ ในระดับคณะวิชา มี
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา (2.8-1-2) และระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยในรอบปการศึกษา 2552 ที่ผานมาไดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 สาขา
ศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2553 (2.8-4-1)

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
โดยบางคณะมีการทําโครงการวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนและสรางเครือขายวิจัยรวมกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน และการเขารวมสัมมนาเครือขายการวิจัย (2.8-1-2)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.8
5 ขอ
3
5 ขอ
สกอ.ที่ 2.8
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.8-1-1

พัฒนาการ
ป 5

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

5 ขอ
คะแนน 3

ชื่อเอกสาร
รายงานสรุปประเมินผลโครงการอบรม “การวิจัยในชั้นเรียน” โดย งานสงเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.8-1-2

รายงานขอมูลจากคณะ/หนวยงาน ปการศึกษา 2552 (ตามบันทึกที่ ศธ
0513.10106/7657 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553)

2.8-3-1

ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติทุนอุดหนุนวิจัย มก.

2.8-4-1

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาศึกษาศาสตร

แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษา
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ลิลา วุฒวิ าณิชยกุล และณัฐนัน บดีกุล โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905
ตัวบงชี้ที่ 2.9
เปาหมาย

: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
: รอยละ 80

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 2.9

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 1.1

ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน
8,024 คน และมีผูตอบแบบสํารวจในระบบขึน้ ทะเบียนรับปริญญาผานเว็บไซต จํานวน 7,733 คน ซึ่งจากจํานวน
นี้เปนผูที่มีงานทําอยูเดิม จํานวน 486 คน บัณฑิตที่ศึกษาตอ จํานวน 1,172 คน และเปนบัณฑิตที่ไมประสงคจะ
ทํางาน จํานวน 533 คน ดังนั้นเมื่อพิจารณาสถานภาพการทํางานเฉพาะผูที่ไมไดกําลังศึกษาตอไมไดมีงานทําอยู
เดิมกอนมาศึกษาและบัณฑิตที่ไมประสงคจะทํางาน จํานวน 5,542 คน พบวาบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทํา รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มีจํานวน 4,485คน หรือคิดเปนรอยละ 80.93 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด
รอยละของบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจ
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ผลการดําเนินงาน
8,024
7,733
96.37

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูเดิม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ
จํานวนผูตอบแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําเดิมและผูที่ศึกษาตอออกแลว
จํานวนบัณฑิตที่ไมประสงคจะทํางาน
ขอบเขตการสํารวจ(ไมรวมผูมีงานเดิม/ศึกษาตอและไมประสงคจะทํางาน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

486
1,172
6,075
533
5,542
4,485
80.93

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 60 – 79

รอยละ 80 หรือมากกวา

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.9
รอยละ
รอยละ
3
80.93
80.00
สกอ.ที่ 2.9

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
82.65
คะแนน 3

รายการหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.9 – 2.10-1
เว็บไซตระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาและประวัติผูสําเร็จการศึกษา
และภาวะการหางานทําของบัณฑิต ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/
2.9 - 2.10-2
รายงานผลการสํารวจขอมูลบนเว็บไซตของกองแผนงาน
http://www.planning.ku.ac.th/
2.9 -2.10_-3
ตารางจํานวนและรอยละของบัณฑิตและผูกรอกแบบสํารวจภาวะการหางานทํา รุนป
การศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
แหลงขอมูล : กองแผนงาน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : พนิดา กุลแพทย โทร. 0-2942-8157 ภายใน 4725
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ตัวบงชี้ที่ 2.10

: รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

เปาหมาย

: รอยละ 92

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 2.10

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 1.3

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 8,024
คน มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 4,485 คน (ไมนับรวมผู
ที่ศึกษาตอ/ผูที่มีงานทําอยูเดิมกอนมาศึกษาและผูที่ไมประสงคจะทํางาน) และมีบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนตาม
เกณฑมาตรฐานของ ก.พ.ร. คือ เกินกวา 7,940 บาท จํานวน 4,126 คน หรือคิดเปนรอยละ 97.38 ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ผลการดําเนินงาน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
8,024 คน
จํานวนผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด
7,733 คน
รอยละของบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจ
96.37 คน
จํานวนผูตอบแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําเดิม/ผูศึกษาตอและผูไมประสงคจะทํางานออก
5,542 คน
แลว
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
4,485 คน
จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนตามเกณฑ ( 7,940 บาท)
4,126 คน
97.38 *
รอยละบัณฑิตที่ไดเงินเดือนตามเกณฑ
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หมายเหตุ * คํานวณรอยละโดยหักผูท ี่ไมระบุคําตอบออกแลว 248 คน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 74
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ.

คะแนน 2
รอยละ 75 – 99
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ.

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.10
รอยละ
รอยละ
2
92.00
97.38
สกอ.ที่ 2.10
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คะแนน 3
รอยละ 100
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ.
พัฒนาการ
ป 51
รอยละ
93.62
คะแนน 2

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.9 – 2.10-1
เว็บไซตระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาและประวัติผูสําเร็จการศึกษา
และภาวะการหางานทําของบัณฑิต ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/
2.9 - 2.10-2
รายงานผลการสํารวจขอมูลบนเว็บไซตของกองแผนงาน
http://www.planning.ku.ac.th
2.9 -2.10- 3
ตารางจํานวนและรอยละของบัณฑิตและผูกรอกแบบสํารวจภาวะการหางานทํา รุนป
การศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
แหลงขอมูล : กองแผนงาน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : พนิดา กุลแพทย โทร. 0-2942-8157 ภายใน 4725
ตัวบงชี้ที่ 2.11

: ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใ ชบัณฑิต

เปาหมาย

: คาเฉลี่ย 3.95

ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. : 6.1

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 2.11

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 1.4

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาเมื่อป พ.ศ.2551
จํานวน 1,119 ตัวอยาง โดยตัง้ เกณฑที่ใชในการวิเคราะหไว 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
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระดับมาก ( Χ = 3.84) ซึง่ ในดาน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด ( Χ = 4.21) สวนดาน
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน นายจาง
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน ( Χ = 3.68 และ 3.65)
เมื่อพิจารณาตามกลุม พบวา
ดานคุณธรรม
รวม
กลุม
ดานความรูความ ดานความสามารถ
พื้นฐานฯ
จริยธรรมฯ
สามารถทางวิชาการ
1. วิทยาศาสตร
3.80
3.70
4.25
3.90
2. วิศวกรรมศาสตร
3.59
3.64
4.16
3.80
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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กลุม

ดานความรูความ ดานความสามารถ
สามารถทางวิชาการ
พื้นฐานฯ
3.45
3.54
3.67
3.73

ดานคุณธรรม
จริยธรรมฯ
4.48
4.32

รวม

3. สถาปตยกรรมศาสตร
3.84
4. เกษตรศาสตร
3.91
5. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี
การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
3.60
3.67
4.21
3.82
อยูในชวงการปรับหลักสูตรจาก 4 ป เปน 5 ป จึงเปนบัณฑิตที่ตกคาง
6. ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร
จากหลักสูตรเดิม
7. มนุษยศาสตร / สังคมศาสตร
3.82
3.76
4.23
3.92
8. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
3.61
3.55
4.05
3.75
รวม
3.65
3.68
4.21
3.84
แหลงขอมูล : กองแผนงาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1 - 2.49

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49

คะแนน 3
คาเฉลี่ย 3.50 หรือมากกวา

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
พัฒนาการ
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
= มีพัฒนาการ
คะแนน ป 52
ป 51
= ไมบรรลุ
= ไมมีพัฒนาการ
ดําเนินงาน
คาเฉลี่ย
3.94
มก.ที่ 2.11
คาเฉลี่ย 3.84
3
8
3.84
คะแนน 3
สกอ.ที่ 2.11
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.11-1

ชื่อเอกสาร
รายงานวิจัยสถาบัน เรื่องความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552
2.11-2
รายงานวิจัยสถาบัน เรื่องความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552 ที่เว็บไซด www.planning.ku.ac.th
แหลงขอมูล : กองแผนงาน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : พรลักษณ ฤกษสมโภชน โทร. 0-2942-8157 ภายใน 4709
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ตัวบงชี้ที่ 2.12

เปาหมาย

: รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรบั
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ
: รอยละ 0.55

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 2.12

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 1.5

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการแขงขันที่ไดรับรางวัล จํานวน 92 รายการและ
มีจํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และ
ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 617 คน
ขอมูลพื้นฐาน
1. จํานวนนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทผี่ านมาที่ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ
1.1 ดานวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3 ดานศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 ดานกีฬาและสุขภาพ
1.5 ดานสิ่งแวดลอม
1.6 ดานวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัย
1.7 อื่น ๆ
2. จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมด
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับประกาศนียบัตร
2.3 ระดับปริญญาโท
2.4 ระดับปริญญาเอก
3. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด
3.1 ระดับปริญญาตรี ( 2547-2551)
3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแตป 2547-2551)
4. รวมจํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมด และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมาทั้งหมด (4=2+3)
5. รวมจํานวนนิสิตและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในรอบ 5 ปที่ผา นมา
ทั้งหมด (5= 2.2+2.3+3.2)
6. รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

ผลการดําเนินงาน
617 คน

196 คน
14 คน
17 คน
380 คน
4 คน
6 คน
0 คน
56,316 คน
44,163 คน
23 คน
10,722 คน
1,408 คน
45,867
31,636 คน
14,231 คน
102,183 คน
23,922 คน
0.60
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ขอมูลพื้นฐาน
สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ (6=1/4)
7. รอยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย
และ/หรือวิทยานิพนธ (7=1.6/5)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 0.03 – 0.015

คะแนน 2
รอยละ 0.06-0.029

ผลการดําเนินงาน
0.02

คะแนน 3
1. มากกวาเทากับรอยละ 0.030 และ
2. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
จากผลงานวิจยั และหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 0.060
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
พัฒนาการ
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
= มีพัฒนาการ
คะแนน
ป 52
ป 51
= ไมบรรลุ
= ไมมีพัฒนาการ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.12
รอยละ
รอยละ 0.51
รอยละ 0.60
2
คะแนน 3
0.60
สกอ.ที่ 2.12
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.12-1
ขอมูลรายชือ่ นิสิตที่ไดรับรางวัล ประจําป 2552
แหลงขอมูล : กองกลาง
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : เทเวศร นนทะชัย โทร.0-2942-8152-4 ภายใน 4614
ตัวบงชี้ที่ 2.13

:

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รอยละ 85

เปาหมาย

:

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 2.13

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําหนาที่ควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 927 คน และมีจํานวน
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อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 797 คน
คิดเปนรอยละ 85.98
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 50- รอยละ 69

คะแนน 2
รอยละ 70- รอยละ 89

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.13
สกอ.ที่ 2.13

รอยละ
85.98

2

รอยละ
85.00

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 90
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
91.58
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.13 -1
อาจารยประจําหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา
2.13-2
อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาและทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
แหลงขอมูล : บัณฑิตวิทยาลัย
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : อัจฉรา ผองอุดม โทร. 0-2942-8445 ภายใน 1184-7 ตอ 201
ตัวบงชี้ที่ 2.14

:

จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรบั รางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา
50 ชิ้นงาน

เปาหมาย

:

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 1.6

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 6 ชิ้น และผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 48 รางวัล รางวัลรวมเปน จํานวน 54 ชิ้นงาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
1–5

คะแนน 2
6–8

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 9
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.14
54 ชิ้นงาน
3
50 ชิ้นงาน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.14-1

พัฒนาการ
= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ป 51
N/A

ชื่อเอกสาร
จํานวนผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติของแตละคณะ

แหลงขอมูล : บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิชา
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : อัจฉรา ผองอุดม โทร. 0-2942-8445 ภายใน 1184-7 ตอ 201
ตัวบงชี้ที่ 2.15
เปาหมาย

: รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิต
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทาทัง้ หมด
: รอยละ 68

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 1.7 และ 1.8

ผลการดําเนินงาน
ในป ก ารศึ ก ษา 2552 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี จํ า นวนบทความจากวิ ท ยานิ พ นธ ข องนิ สิ ต
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 1,099 บทความ และมีจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมดจํานวน 1,099 คน คิด
เปนรอยละ 100
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 80 – 100

คะแนน 2
รอยละ 100 ในจํานวนนี้เปน
วารสารระดับชาติ
ขึ้นไปไมเกินรอยละ 15

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.15
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รอยละ 100

3

รอยละ 68

คะแนน 3
รอยละ 100 ในจํานวนนี้เปน
วารสารระดับชาติขึ้นไปมากกวา
รอยละ 15
พัฒนาการ
ป 51
รอยละ
100
คะแนน 3

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.15 - 1
รายงานการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ
แหลงขอมูล : บัณฑิตวิทยาลัย
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : อัจฉรา ผองอุดม โทร. 0-2942-8445 ภายใน 1184-7 ตอ 201
ตัวบงชี้ที่ 2.16

:

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด

เปาหมาย

:

รอยละ 82

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 6.1

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
- ดําเนินกระบวนการปดหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติกําหนดแนวทางการปดหลักสูตร โดยหากหลักสูตรใดไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับ
อนุมัติหลักสูตร ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป หรืออาจารยประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือภาควิชาพิจารณาแลวเห็นสมควรปดหลักสูตร ก็ใหเสนอ
ขอป ด หลั กสู ต รต อ คณะกรรมการประจํา คณะ คณะกรรมการการศึก ษา ที่ ป ระชุ ม คณบดี และขออนุ มั ติ ป ด
หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน การปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (สภาฯอนุมัติปดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552) การปดหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร(สภาฯอนุมัติปดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552) การปดหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร-การสอน (สภาฯอนุมัติปดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553) (2.16-1,
2.16-2, 2.16-3, 2.16-4)
- มาตรการสงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และกระบวนการตรวจสอบหลักสูตร
อนุมัติ โดยที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ไดมีมติกําหนดมาตรการจูง
ใจ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ มีมาตรการสนับสนุนในการนําเสนอตัวอยางที่ดี และการใหรางวัล
ชมเชย และการประชาสัมพันธและดําเนินการจัดทําฐานขอมูล การแจงเตือนโดยรายงานที่ประชุมคณบดี และ
มาตรการแจงระงับการเปดรับนิสิตและปดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย (2.16-5)
- แจงเวียนไปยังคณะ/วิทยาเขต โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2552 ไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธใหคณะเขาใจถูกตองตรงกันเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะตองทําการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป สวนหลักสูตร/รายวิชาใดที่ไมมีการเปด
สอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติใหเปดสอนติดตอกันไมนอยกวา 3 ป ใหทําการปดหลักสูตร/รายวิชานั้นๆ (2.16-7) โดย
ไดแจงเวียนไปยังคณะ/วิทยาเขตเพื่อทราบแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร (2.16-8) และอธิการบดีมอบหมาย
กองบริการการศึกษามีหนังสือแจงเวียนใหทุกคณะ/วิทยาเขตในการเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป
และแจงกระบวนการขออนุมัติเปด/ปรับปรุงหลักสูตร (2.16-9)
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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- ระบบติ ด ตามและรายงานหลั ก สู ต รที่ ถึ ง รอบระยะเวลาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามมาตรการ
สงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป ซึ่งเปนการพัฒนาระบบโดยกองบริการการศึกษารวมกับสํานัก
บริการคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบและติดตามหลักสูตรวาเปดสอนหรือปรับปรุงมาแลวกี่ป
และคณะตองดําเนินการตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนตางๆ ซึ่งหลักสูตรที่อยูในรอบ 3 ป ตอง
เรงดําเนินการทําวิจัยสถาบัน และรอบ 4 ป ตองสงวิจัยสถาบัน และรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ผานการวิพากษ
หลักสูตรแลว เสนอมหาวิทยาลัย โดยผานกระบวนการพิจารณาระดับคณะ สําหรับกรณีไมดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด ใหคณะกรรมการการศึกษารายงานตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อเสนอที่
ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยรับทราบและระงับการรับนิสิตในปถัดไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาไดจัดอบ
รบการใชระบบดังกลาวมาแลว 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 และวันที่ 2 เมษายน 2553 ณ หองอบรม
101 ชั้น 1 สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.16-10, 2.16-11)
- หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่
ไดรับอนุมัติทั้งหมด 369 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 369 หลักสูตร หรือคิดเปนรอยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด อยางไรก็ตาม ในป
การศึกษา 2552 หลักสูตรอนุมัติไดมีการเปดสอนจํานวน 324 หลักสูตร โดยยังมีหลักสูตรที่ยังไมไดมีการปรับปรุง
ตามรอบเวลาที่กําหนด เนื่องจากใชระยะเวลาในการวิจัยสถาบันและกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน จํานวน
106 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 59.08 ของหลักสูตรเปดสอนทั้งหมด (2.16-12, 2.16-13)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 79

คะแนน 2
รอยละ 80 – 99

คะแนน 3
รอยละ 100

เปาหมาย

พัฒนาการ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

มก.ที่ 2.16

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
รอยละ
59.08

1

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.16
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รอยละ
58.38

1

ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

ป 51
รอยละ
81.57
คะแนน 2

รอยละ
82.00

เปาหมาย
ป 52
รอยละ
82.00

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51
รอยละ
81.57
คะแนน 2

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.16-1

ชื่อเอกสาร
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/4968 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 เรือ่ ง มติ
สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปดหลักสูตรและรายวิชา
2.16-2
การอนุมัติ ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
2.16-3
การอนุมัติปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
2.16-4
การอนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร-การสอน
2.16-5
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/20639 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง มาตรการ
สงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และกระบวนการตรวจสอบหลักสูตรอนุมัติ
2.16-6
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/7332 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง
ขอคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและปดหลักสูตร
2.16-7
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว.8111 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง
แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปดหลักสูตรและรายวิชา
2.16-8
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว.7470 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ขอให
เรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และขอแจงกระบวนการขออนุมัติเปด/
ปรับปรุงหลักสูตร
2.16-9
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว.1281 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552 เรื่อง ขอเชิญ
เขารวมการอบรม ในโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการ
สรางคุณคาในการขออนุมัติหลักสูตร” และสรุปแบบประเมินผลโครงการอบรม
2.16-10
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/ว.5208 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอใหสง
บุคลากรเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาระบบ
สนับสนุนกระบวนการสรางคุณคาในการขออนุมัติหลักสูตร” และสรุปแบบ
ประเมินผลโครงการอบรม
2.16-11
สรุปจํานวนหลักสูตรที่ยังไมไดปรับปรุงตามรอบระยะเวลา
2.16-12
รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษา
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ลิลา วุฒวิ าณิชยกุล และมันตา พันธจิตต
โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905, 4926
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ตัวบงชี้ที่ 2.17
เปาหมาย

: ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
: คาเฉลี่ย 4.30

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 6.7

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดใหคณะวิชา ไดมีการจัดทําแบบประเมินการ
สอนของอาจารยโดยนิสิตผานระบบเว็บออนไลน ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อใหนิสิตที่ลงทะเบียนไดแสดงความ
คิดเห็นตอการสอนของอาจารยทั้งในระหวางเรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนเพื่อใหคณาจารยของแตละ
คณะไดรับทราบขอมูลปอนกลับจากความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับวิธีการถายทอดความรู การเตรียมเนื้อหา
การบูรณาการ และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยในปการศึกษา 2552 ภาคตนผลการประเมินจากจํานวน รายวิชา 2,601
รายวิชา มีผลการประเมินการเรียนการสอนเทากับ 4.35 ภาคปลายผลการประเมินจากจํานวน รายวิชา 2,741
รายวิชา มีผลการประเมินการเรียนการสอนเทากับ 4.38 มีคาเฉลี่ยรวมในปการศึกษา 2552 เทากับ 4.37 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
โดยผลการประเมินหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนี้
ปการศึกษา 2552 ภาคตน ครั้งที่ 1
5
คะแนนประเมิน
1,815,148
จํานวนประเมิน

4

3

2

1

1,543,010

376,950

27,163

11,217

(1,815,148*5) + (1,543,010*4) + (376,950*3) + (27,163*2) + (11,217*1)
1,815,148 + 1,543,010 + 376,950 + 27,163 + 11,217
= 4.36

Χ F1 =

ปการศึกษา 2552 ภาคตน ครั้งที่ 2
5
คะแนนประเมิน
3,015,475
จํานวนประเมิน

4

3

2

1

2,613,151

625,921

48,848

23,884

Χ F2 = (3,015,475*5) + (2,613,151*4) + (625,921*3) + (48,848*2) + (23,884*1)

3,015,475+ 2,613,151+ 625,921+ 48,848 + 23,884
= 4.35

คาเฉลี่ยรวม ปการศึกษา 2552 ภาคตน
5
4
คะแนนประเมิน
4,830,623
4,156,161
จํานวนประเมิน
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3

2

1

1,002,871

76,011

35,101
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Χ F = (4,830,623*5) + (4,156,161*4) + (1,002,871*3) + (76,011*2) + (35,101*1)

4,830,623 + 4,156,161+ 1,002,871+ 76,011+ 35,101
= 4.35

ปการศึกษา 2552 ภาคปลาย ครั้งที่ 1
5
4
คะแนนประเมิน
1,691,179
1,418,343
จํานวนประเมิน

3

2

1

306,669

23,652

11,729

Χ S1 = (1,691,179*5) + (1,418,343*4) + (306,669*3) + (23,652*2) + (11,729*1)

11,691,179 +1,418,343+ 306,669+ 23,652 + 11,729
= 4.38

ปการศึกษา 2552 ภาคปลาย ครั้งที่ 2
5
4
คะแนนประเมิน
2,504,379
2,075,419
จํานวนประเมิน

3

2

1

441,825

38,769

20,395

Χ S2 = (2,504,379*5) + (2,075,419*4) + (441,825*3) + (38,769*2) + (20,395*1)

2,504,379 + 2,075,419 + 441,825 + 38,769 + 20,395
= 4.38

คาเฉลี่ยรวม ปการศึกษา 2552 ภาคปลาย
5
4
คะแนนประเมิน
4,195,558
3,493,762
จํานวนประเมิน

3

2

1

748,494

62,421

32,124

Χ S = (4,195,558*5) + (3,493,762*4) + (748,494*3) + (62,421*2) + (32,124*1)

4,195,558+ 3,493,762 + 748,494 + 62,421 + 32,124
= 4.38
คาเฉลี่ยรวม ปการศึกษา 2552
Χ w = Χ F + Χ S) / 2
= (4.35 + 4.38) / 2
= 4.37

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 3.00

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 3.01 – 4.00

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

คะแนน 3
คาเฉลี่ย 4.01 – 5.00
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 2.17

4.37

3

4.30

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

4.33
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.17-1

ชื่อเอกสาร
ขอมูลพื้นฐานคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู จากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
https://eassess.ku.ac.th
แหลงขอมูล : สํานักบริการคอมพิวเตอร
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ธราธร โสตธิมยั โทร. ภายใน 2906
ตัวบงชี้ที่ 2.18
เปาหมาย

: คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
ตอนิสติ
: 7,000.00 บาทตอคน

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 8.1

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 6.9

ผลการดําเนินงาน
ในป ง บประมาณ 2552 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได มี ก ารจั ด สรรงบประมาณค า ใช จ า ยทั้ ง จาก
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได เพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ไดแก งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ
อุ ป กรณ โปรแกรม และครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร อื่ น ๆ ตลอดจนค า ใช จ า ยในการพั ฒ นาระบบและเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร
หองเรียน หองปฏิบัติการ และคาเสื่อมราคาของครุภัณฑ ดังนี้
1. หองสมุดคณะ สํานัก และสถาบัน
2. หองคอมพิวเตอรของคณะ สํานัก และสถาบัน
3. สํานักบริการคอมพิวเตอร
4. สํานักหอสมุด
5. หนวยงานปฏิบัติการกลางพัฒนาสื่อการศึกษา (KU.Cyber Lab)
6. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (Kasetsart IT Square)
7. ศูนยเรียนรวม 4 อาคาร
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โดยมีการใชงบประมาณจากระดับคณะ สํานัก และสถาบันที่เกี่ยวของในทุกวิทยาเขตเปนคาใชจายที่ใช
ในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ เปนเงินทั้งสิ้น 248,112,060.52 บาท โดยมีนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา 59,704.87 คน คิดเปนสัดสวน 4,155.64 บาทตอคน
เกณฑการประเมิน
คะแนน1
1 – 4,499 บาท/คน

คะแนน 2
4,500 – 6,999 บาท/คน

คะแนน 3
7,000 บาท/คน หรือมากกวา

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
= บรรลุ
ผลการดําเนินงาน
คะแนน ป 52

= ไมบรรลุ

มก.ที่ 2.18

248,112,060.52
59,704.87

4,155.44
บาท/คน

1

7,000
บาท/คน

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

7,255.87
บาท/คน
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.18- 1
เอกสารรายงานคาใชจา ยสํานักบริการคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2552
2.18-2
เอกสารรายงานคาใชจา ยระบบหองสมุด สารสนเทศ ปงบประมาณ 2552
2.18-3
รายงานประเมินตนเองของวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดสกลนคร
2.18-4
เว็ปไซตของกองแผนงาน
http://www.planing.ku.ac.th/planning/downloads/information_manager/ftes/ftes
52_new.htm
แหลงขอมูล : คณะวิชา สถาบัน สํานัก หนวยงานสนับสนุน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : สํานักประกันคุณภาพ
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความสําคัญตอการพัฒนานิสิต จึงไดกําหนดปณิธานในการพัฒนานิสิตไว
วา”นิสิต คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย” ในป 2552 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต หลายประการ
ไดแก
1. การทบทวนและปรับปรุงโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนิสิตทุกคน
ทุ ก วิ ท ยาเขต ได เ ข า ร ว มทั้ ง สิ้ น 15 กิ จ กรรม 100 ชั่ ว โมง มาตั้ ง แต ป ก ารศึ ก ษา 2548 โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได
ดําเนินการจัดสัมมนาผูบริหารดานกิจการนิสิตรวมกับผูนํานิสิตทุกวิทยาเขต เพื่อทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา
และไดปรับโครงสรางกิจกรรมใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงสรางที่ปรับใหมนี้มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการประกาศใชสําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป ซึ่งรูปแบบการพัฒนานิสิต
ดวยกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหเปนโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และไดรับ
เกียรติใหนําเสนอผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
2. มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเห็น ความสํ า คั ญ ในการเสริ ม สร า งจิต สํ า นึก เพื่ อ สว นรวมแก นิ สิต จึ ง มี
นโยบายใหกองกิจการนิสิตจัดกิจกรรม “ปนรักสูนอง” โดยการนํานิสิตไปเลี้ยงอาหารและจัดกิจกรรมนันทนาการ
แกเด็กดอยโอกาสทางสังคม ณ บานราชาวดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งกําหนดใหจัดเดือนละ 1 ครั้ง และเวียน
ใหแตละคณะเปนเจาภาพในการนํานิสิตรวมกิจกรรมดังกลาว
3. มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของคุณภาพชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลัย จึงไดมอบใหกองกิจการ
นิสิตพัฒนางานใหคําปรึกษา เพื่อสรางโอกาสใหนิสิตมาใชบริการทางดานนี้มากขึ้น กองกิจการนิสิตจึงไดจัดตั้ง
ศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตขึ้น ณ อาคารเทพศาสตรสถิต
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหองคกรกิจกรรมนิสิตหรือนิสิตทั่วไปไดรวมตัวกันจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเปนการใหบริการดานวิชาการแกสังคม และฝกใหนิสิต
รวมกลุ ม กั น จั ด กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยจะเปนผูจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนิสิตดังกลาว ภายใตชื่อโครงการวา “โครงการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมใจเทิดไท 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวิท ยาลัย ได กํา หนดตั ว บง ชี้ ป ระเมิน ฯ ไว ใ นองค ป ระกอบที่ 3 จํ า นวน 4 ตั วบ ง ชี้ ซึ่ ง มีค วาม
สอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ และสอดคลองกับตัวบงชี้ของสมศ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ โดยใน
ป ก ารศึ ก ษา 2552 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ผ ลการประเมิ น ตนเองเท า กั บ ผลการประเมิ น จาก
คณะกรรมการฯ ใน ภาพรวมขององค ป ระกอบที่ 3 จํ า นวน 4 ตั ว บ ง ชี้ เท า กั บ 3.00
คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตาราง 2.4
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ตารางที่ 2.4 ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย
หนวย
ปการ
2551
ศึกษา 2552

3.1 มีการจัดบริการแก
ระดับ
นิสิตและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริม
กิจกรรมนิสิตที่ครบ ถวน
และสอดคลองกับ
ระดับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
3.3 ระบบอาจารยที่
ระดับ
ปรึกษา
3.4 รอยละของนิสิตที่
เขารวมกิจกรรมโครงการ
รอยละ
พัฒนานิสิตตอจํานวน
นิสิตทั้งหมด

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552

2551

ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

8

8

8

8

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

5

5

5

5

3

3

3

100

100

100

97.57

3

3

3

ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

คะแนนผลการประเมิน 3.00 3.00
โดยมีรายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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กรรม
การ

ตัวบงชี้ที่ 3.1

:

มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา

เปาหมาย

:

ระดับ 8

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 3.1

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่ อื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 8 ระดับ ดังนี้
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 โดย กองกิจการนิสิตมีการสํารวจความ
ตองการจําเปนพื้นฐานของนิสิตชั้นปที่ 1 ในพิธีมอบเหรียญ KU ปการศึกษา 2552 โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 5 ดาน คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต ดานบริการใหคําปรึกษา ดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ดานการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนิสิต (3.1-1-1)
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต การ
จัด บริ ก ารดา นสิ่ง อํา นวยความสะดวกที่ เอื้ อ ตอ การพัฒ นาการเรี ย นรู ของนิสิ ตนั้ น หนว ยงานต า งๆได เ ห็น ถึ ง
ความสําคัญจึงไดมีการจัดใหบริการ
สํานักบริการคอมพิวเตอร มีการจัดบริการหองปฏิบัติการพีซีสําหรับใชระบบเครือขาย โดยใหบริการ 3
ลักษณะ ทั้งแบบหองโถง หองอบรมและหองประชุมกลุมยอยความจุ 5 คน ณ อาคาร Kasetsart It Square (KITS)
บริการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส บริการจองใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ระบบการลงทะเบียนเครื่องโนตบุค บริการ
ดาวนโหลดซอฟทแวรที่มีลิขสิทธิ์ บริการเครือขายไรสาย (3.1-2-1)
สํานักทะเบียนและประมวลผล ใหบริการแกนิสิตในการจัดทําประวัตินิสิตใหม ทําบัตรประจําตัวนิสิต
ดํ าเนิ นการลงทะเบี ยนเรี ยน เพิ่ ม งดรายวิ ชา จั ดตารางเรี ยนและตารางสอบส วนกลาง พิ มพ รายงานผลการ
ลงทะเบียน ใหคําแนะนําแกนิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การจัดชั้นเรียน การปฏิบัติตามขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี และตรวจสอบเงื่อนไขทางการศึกษาของแตละหลักสูตร บริการออกใบรายงานผล
การศึกษาและใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท (3.1-2-2)
สํานักหอสมุดไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูที่ทันสมัยทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหนิสิตไดรับทั้งความรู ความบันเทิงและความสะดวกสบาย บริการยืมคืนทรัพยากรทั้งโดยเจาหนาที่และโดย
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ผานเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self check-out station) บริการยืมตอดวยตนเอง บริการสารสนเทศ บริการรับคืนหนังสือ
นอกเวลาทําการผานตู Book Drop บริการยืมและถายเอกสารระหวางหองสมุดจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในและตางประเทศ บริการอินเตอรเน็ตและพิมพงานในระบบอัตโนมัติ มีบริการจองใชทรัพยากรหองสมุด ไดแก
คอมพิวเตอรในหองอินเตอรเน็ต Video On Demand และหองศึกษาเดี่ยว – ศึกษากลุม เปนตน บริการใหยืม
คอมพิวเตอรพกพา (Laptop Loan Service) อีกทั้งมีการขยายเวลาใหบริการในชวงกอนสอบกลางภาค 2
สัปดาห และสอบปลายภาค 1 เดือน โดยชวงสอบกลางภาคขยายเวลาถึง 24.00 น. สวนสัปดาหที่ 2 - 3 เปด
ตลอด 24 ชั่วโมง (3.1-2-3)
กองกิจการนิสิต ใหบริการดานทุนการศึกษา กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา บริการจัดหางานและ
การศึกษาตอ บริการทดสอบเชิงจิตวิทยา บริการใหยืมโนตบุกและจักรยานสําหรับนิสิตหอพัก เปนตน (3.1-2-4)
กองวิเทศสัมพันธ มีการจัดบริการทุนการศึกษาตอ ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ ทุนฝกอบรมระยะ
สั้น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ เปนตน (3.1-2-5)
สํานักการกีฬา ใหบริการอาคารสถานที่และสนามกีฬาตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน บริการ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เชน ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. นอกจากนี้ยังมีบริการทางวิชาการและจัด
ฝกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน บริการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพภายหลังการบาดเจ็บจาการเลนกีฬา (3.1-2-6)
กองบริการการศึกษา ใหบริการระบบสืบคนรายวิชา โครงการสหกิจศึกษา เปนตน (3.1-2-7)
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต มหาวิทยาลัยไดใหบริการหอพัก
สําหรับนิสิตที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด โดยมีการจัดหอพักใหเปนลักษณะของศูนยการศึกษาและอาศัย (Living
and Learning Center) และปจจุบันไดเปดบริการหอพักนิสิตหญิงพุทธชาด ที่เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากขึ้น (3.1-3-1)
สถานพยาบาลใหบริการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางและโรคทันตกรรมที่ไดมาตรฐาน ใหบริการ
ความรูพื้นฐานการมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดอบรมในเรื่องสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ (3.1-3-2)
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ใหบริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยที่หลากหลายประเภท
ไดแก รถราง รถนั่งไฟฟา รถเมลสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมดานรถสวัสดิการแกนิสิตและบุคลากร
ใหมีความเพียงพอ มีความสะดวกและ อีกทั้งมีบริการใหยืมจักรยานแกนิสิตโดยไมเสียคาใชจาย โดยใหบริการ
บริเวณประตูทางเขา - ออกทั้ง 4 ดาน ( 3.1-3-3)
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงใหบริการแบบครบวงจรดานการคาปลีก สงและการจัด
จําหนาย รวมทั้งบริการสั่งซื้อหนังสือจากตางประเทศ (3.1-3-4)
รานอาหาร ไดแกโรงอาหารกลาง 1-2 โรงอาหารประจําคณะ รานอาหารสหโภชน เปนตน (3.1-3-4)
ธนาคาร
มีการใหบริการธนาคารสาขายอย 7 แหง ดังนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย (3.1-3-5)
รานคา ไดแก รานคาสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป
โครงการหลวงดอยคํ า จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ โ ครงการหลวง ร า นจํ า หน า ยสิ น ค า สถาบั น ค น คว า และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑอาหาร เปนตน (3.1-3-5)
ที่ทําการไปรษณียมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.1-3-5)
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KU HOME ใหบริการที่พักพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน บริการหองจัดประชุมสัมมนาและหอง
รับประทานอาหาร (3.1-3-5)
RECOFTC ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก บริการหองพัก หองประชุม
และหองบรรยาย (3.1-3-5)
อาคารจอดรถ มีบ ริ ก ารอาคารจอดรถงามวงศว าน 1 อาคารจอดรถบางเขน ลานจอดรถอาคาร
หอประชุมใหญ มก. (3.1-3-5)
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต ไดแก ฝายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิตได
ใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต ณ อาคารเทพ
ศาสตรสถิตย มีบริการใหคําปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุมแกนิสิต บริการสอนเทคนิคการนวดผอนคลาย
ความเครียด บริการดนตรีบําบัด การใชน้ํามันหอมระเหย การทํางานอดิเรก บริการมุมสบายสําหรับใหนิสิตได
พักผอน สนับสนุนใหนิสิตไดรูจักตนเองในดานตาง ๆ ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถปรับตัว
และใชชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและในสังคมไดอยางมีความสุข (3.1-4-1)
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
บริการใหขอมูลขาวสารแกนิสิตปจจุบันหลายชองทาง เชน เว็บไซตของมหาวิทยาลัย (http://www.ku.ac.th)
เว็ บ ไซด ข องคณะต า ง ๆ รวมไปถึ ง หน ว ยงานต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง สามารถเชื่ อ มโยงจากหน า เว็ บ ไซต ข อง
มหาวิทยาลัย มีบริการเว็บไซตศูนยสงเสริมการมีงานทํา ( http://nisit.kasettart.org) และมีบริการเว็บไซต
สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ( http://pr.ku.ac.th) สําหรับนิสิตเกา (3.1-5-1) อีกทั้งกองกิจการ
นิสิตมีบริการประชาสัมพันธขอความสั้นผานทางโทรศัพทมือถือ (sms) เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรมตางๆ
ของมหาวิทยาลัยแกนิสิตอีกดวย (3.1-5-2)
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา กองกิจการนิสิต
ไดจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิต เชน โครงการเปดโลกทัศนนิสิตเพื่อความเปนสากล
หลักสูตรการเสริมสรางประสบการณชีวิตการทํางานและแนวคิดเพื่อการวางแผนชีวิต รุนที่ 6 (3.1-6-1) งาน
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พ บผู ป ระกอบการ ครั้ ง ที่ 19 (3.1-6-2) และโครงการฝ ก อบรมเรื่ อ ง
เทคนิคเพื่อการหางานทําและคาใชจาย (3.1-6-3) เปนตน (3.1-6-4) สํานักสงเสริมและฝกอบรม (3.1-6-5) สํานักงานบริการวิชาการ
(3.1-6-6)
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป โดยสํานักทะเบียน
และประเมินผลมีแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะการใหบริการฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา (3.1-71) แบบแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะการใหบริการ เรื่อง การงดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกคําวา W ใน
ใบรายงานคะแนน (ผานWeb) ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 (3.1-7-2) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีโพลลใหแสดงไดความคิดเห็นในเว็บไซต เชน ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการใหบริการของสํานักหอสมุด
ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอเว็บไซตของสํานักหอสมุด (3.1-7-3)
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา
สํานักหอสมุดไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการซึ่งสามารถดูรายละเอียดของบริการตาง ๆ ไดบนเว็บไซต
สํานักหอสมุดในหัวขอบริการ (3.1-7-3)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 7 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
7 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 3.1
ระดับ 8
3
ระดับ 8
สกอ.ที่ 3.1
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
3.1-1-1
3.1-2-1
3.1-2-2
3.1-2-3
3.1-2-4
3.1-2-5
3.1-2-6
3.1-2-7
3.1-3-1
3.1-3-2
3.1-3-3
3.1-3-4
3.1-3-5
3.1-4-1
3.1-5-1
3.1-5-2
3.1-6-1
3.1-6-2
3.1-6-3
3.1-6-4

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 8
คะแนน 3

ชื่อเอกสาร
แบบสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา 11
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา 12
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา 12-13
เว็บไซต http://www.sa.ku.ac.th/
เว็บไซต http://www.intaff.ku.ac.th/Th/
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา 16
เว็บไซต http://eduserv.ku.ac.th/
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา 15
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา 17
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา 21,34
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา 33
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2553 หนา 34
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา 19
เว็บไซต http://www.ku.ac.th
ใบขอใชบริการประชาสัมพันธขอความสั้นผานโทรศัพทมือถือ
โครงการเปดโลกทัศนนิสิตเพื่อความเปนสากล หลักสูตรการเสริมสรางประสบการณชีวิต
การทํางานและแนวคิดเพื่อการวางแผนชีวิต รุน ที่ 6
โครงการบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พ บผู ป ระกอบการสู เ ส น ทางฝ น
ครั้ ง ที่ 19
โครงการฝกอบรมเรื่องเทคนิคเพื่อการหางานทําและคาใชจาย
เว็บไซต http://www.co-op.psd.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร
3.1-6-5
3.1-6-6
3.1-7-1

ชื่อเอกสาร

เว็บไซต http://www.eto.ku.ac.th
เว็บไซต http://kuservice.ku.ac.th/
แบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะการใหบริการฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา
แบบแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะการใหบริการ เรื่อง การงดเรียนบางรายวิชา
3.1-7-2
โดยบันทึกคําวา W ในใบรายงานคะแนน(ผานWeb)ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552
3.1-7-3
เว็บไซต http://www.lib.ku.ac.th/
แหลงขอมูล : กองกิจการนิสิต
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : สินี อําภารักษ โทร 0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 140
ตัวบงชี้ที่ 3.2

:

เปาหมาย

:

ตัวบงชี้ของ สกอ. :

มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
ระดับ 4
3.2

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมทีส่ อดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
; 2. มีการสงเสริมใหสถาบัน และองคกรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
; 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและ องคกรนิสิต
ทุกสิ้นปการศึกษา
; 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 4 ระดับ ดังนี้
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีแนวทาง
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจําป 2552 ซึ่งโครงสราง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นนี้ไดปรับใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยและ

88

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งมหาวิทยากําหนดใหนิสิตทุกคน ทุกวิทยาเขตจะตองเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางนอย 15 กิจกรรม มีจํานวนชั่วโมงในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
โดยมีผลตอการเขารับปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางการพัฒนานิสิต
ดวยกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงสรางดังกลาว ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหเปนโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา และไดรับการคัดเลือกใหแสดง
นิทรรศการในโอกาสการประชุมทางวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในป 2552 ปแหง
คุณภาพการอุดมศึกษาไทย ระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี (3.2-1-1)
2. มีการสงเสริมใหสถาบัน และองคกรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตใหครบทุกประเภท โดยอยาง
นอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหองคกรกิจกรรมนิสิตดําเนินการจัดกิจกรรมนิสิตไดครบทั้ง 5 ดาน ที่กําหนดไว
ครอบคลุ ม ทั้ ง กิ จ กรรมวิ ช าการ กิ จ กรรมกี ฬ าและการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนงบประมาณและการรวมตัว
กันของนิสิตในการทํากิจกรรม แตละกิจกรรมจะเปนการดําเนินการโดยองคกรกิจกรรมนิสิตทั้งสวนกลางและใน
สวนของคณะ โดยองคกรกิจกรรมสวนกลางประกอบไปดวยองคการบริหาร องคการนิสิต ชมรมกิจกรรมนิสิตดาน
ศิลปวัฒนธรรม ชมรมกิจกรรมนิสิตดานบําเพ็ญประโยชน ชมรมกิจกรรมนิสิตดานกีฬาและนันทนาการ ในสวน
ของคณะดําเนินการโดยสโมสรนิสิตคณะและชุมนุมกิจกรรมในสังกัดสโมสรนิสิตคณะ (3.2-2-1)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและ
องค ก รนิ สิ ต ทุ ก สิ้ น ป ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายกิ จ การนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งประกอบดวยอธิการบดีเปนประธาน และมีกรรมการประกอบดวยผูบริหารกิจการ
นิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เปนฝายเลขานุการ เพื่อกําหนด
นโยบายด า นกิ จ การนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย และติ ด ตามการดํ า เนิ น งานด า นกิ จ การนิ สิ ต ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย(3.2-3-1) โดยมีการประชุมปละ 2 ครั้ง ในสวนของวิทยาเขตไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกิจการ
นิสิตของวิทยาเขตเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานกิจการนิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต(3.2-3-2)ในระดับของ
องคกรกิจกรรมนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต จะมีสภาผูแทนนิสิตของแตละวิทยาเขต ติดตามการดําเนินงานขององคการ
บริหาร องคการนิสิต เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหาร องคการนิสิตเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไว
(3.2-3-3) ในระดับหนวยงานกิจกรรมนิสิตทุกองคกร จะมีอาจารยที่ปรึกษาชมรมทําหนาที่กํากับติดตามดูแลการ
ดําเนินงานของแตละองคกร(3.2-3-4) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดทําเอกสารประเมินผลและ
ตอ งแนบประกอบการยื่นหลัก ฐานการเบิ กจ าย (3.2-3-5) โดยกองกิจ การนิสิตจะเปนหน วยงานที่วิเ คราะห
ภาพรวมการประเมินและการใหขอเสนอแนะขององคกรกิจกรรมนิสิตเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย (3.2-3-6) อีกทั้งมี
การจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตที่ดําเนินกิจกรรมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมนิสิต
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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เพื่ อ รั บ ทราบความคิ ด เห็น ของนิ สิ ต ในภาพรวม โดยดํ า เนิ นการจั ด เก็ บ แบบสอบถามในวั น ป ด กิจ กรรมนิ สิ ต
ปการศึกษา 2552 (3.2-3-7)
4. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต อย า งต อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินไปใชในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ไดแก
คณะกรรมการนโยบายดานกิจการนิสิต (3.2-4-1) คณะกรรมการกิจการนิสิตวิทยาเขต (3.2-4-2) คณะกรรมการ
กิจการนิสิตเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัย (3.2-4-3) และยังนําไปใชในการสัมมนาผูนํากิจกรรมนิสิต เพื่อใหผูนํา
นิสิตไดใชประกอบการระดมความคิดเห็นเพื่อการกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2553
(3.2-4-4)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเองผลการประเมินตนเองเทากับผลการประมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
พัฒนาการ
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
= มีพัฒนาการ
คะแนน ป 52
ป 51
= ไมบรรลุ
= ไมมีพัฒนาการ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 3.2
ระดับ 4
ระดับ 4
3
ระดับ 4
คะแนน 3
สกอ.ที่ 3.2
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
3.2-1- 1
3.2-2- 2
3.2-3-1
3.2-3-2
3.2-3-3
3.2-3-4
3.2-3-5
3.2-3-6
3.2-3-7
3.2-4-1
3.2-4-2
3.2-4-3
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ชื่อเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
Website ทรานสคริปตกิจกรรม : http://kasetsart.org
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสภาผูแทนนิสิต
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต
เอกสารตัวอยางการประเมินโครงการขององคกรกิจกรรมนิสิต (กนส.2)
เอกสารวิเคราะหผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมนิสิตขององคกรกิจกรรมนิสิต
โดยฝายกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
เอกสารวิเคราะหความคิดเห็นของนิสิตตอประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน
กิจกรรมนิสิต โดยฝายกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
เอกสารสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต
เอกสารสรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตวิทยาเขต
เอกสารสรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.2-4-4
เอกสารการดําเนินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร ผูนํากิจกรรมนิสิต
แหลงขอมูล : กองกิจการนิสิต
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ดร.จิรวัฒน วีรงั กร โทร.0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 121
ตัวบงชี้ที่ 3.3

:

ระบบอาจารยที่ปรึกษา

เปาหมาย

:

ระดับ 5

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต
; 2. มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ
; 3. มีการสงเสริมและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนิสิต
; 4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย/
วิทยาเขต
; 5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 5 ระดับ ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีคําสั่งที่ 1115/2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 (3.3-1-1)ใหมีขอบขาย
หน า ที่ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ก ารพั ฒ นาอาจารย ที่ ป รึ ก ษาด า นวิ ช าการและด า นกิ จ การนิ สิ ต ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ซึ่ ง รวมถึ ง การดู แ ลให คํ า ปรึ ก ษาแก นิ สิ ต และในส ว นระดั บ คณะมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะวิชา มีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน ซึ่งนอกจากคณะกรรมการ
อาจารยที่ปรึกษาของคณะแลว ทางคณะฯ ยังมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตเพื่อชวยเหลือและให
คําปรึกษาแกนิสิต มีรายละเอียดจากคณะฯ ตางๆ เชน
- คณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
- คณะประมง มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาคณะประมง และประกาศแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษา
- คณะมนุษยศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
- คณะวิศวกรรมศาสตร (ศรีราชา) มีการจัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
ของคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝายกิจการนิสิตเปนประธาน และมีตัวแทนจากทุกหลักสูตรซึ่งผานการเสนอชื่อจาก
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ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรละ 2 ทาน เปนกรรมการ มีการจัดโครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา
และโครงการนิสิตพบอาจารยในหลักสูตร เปนประจําทุกภาคการศึกษา เพื่อใหนิสิตไดปรึกษาปญหาและสราง
ความคุนเคยกับอาจารย และมีการรวบรวมขอมูลปญหาของนิสิตทุกชั้นป ทุกหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการ
ชวยเหลือนิสิต หากปญหานั้นเปนปญหาที่คณะไมสามารถดําเนินการไดเอง เชน เรื่องหอพัก โรงอาหาร อาคาร
เรียนรวม ก็จะมีการรวบรวมและแจงใหวิทยาเขตดําเนินการตอไป
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ใหขอมูลระบบอาจารยที่ปรึกษาผาน
เว็บไซต
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคําสั่ง
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา คณะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษา
- คณะศิ ล ปศาสตรแ ละวิ ท ยาการจั ดการ วิ ทยาเขตเฉลิ ม พระเกี ยรติ จั งหวั ดสกลนคร มี ก ารแตง ตั้ ง
คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษาของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
2. มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยมี
รายละเอียดในขอบังคับวาดวยการศึกษาขึ้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 หมวด 7 วาดวย
สิทธิหนาที่อาจารยที่ปรึกษา ที่ประกอบดวย 1) อาจารยที่ปรึกษาของนิสิต หมายถึงอาจารยที่ไดรับการแตงตั้งโดย
คณบดี เพื่อทําหนาที่ควบคุมแนะนํา และใหคําปรึกษาดานการเรียนการสอนและในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เรียนของนิสิตในคณะ 2) อาจารยที่ปรึกษาของนิสิต มีสิทธิและหนาที่ดังนี้ ใหคําแนะนําและทําแผนการเรียนของ
นิสิตรวมกับนิสิต ใหถูกตองตามหลักสูตรที่กําหนดไว ใหคําแนะนําในเรื่องระเบียบขอบังคับวาดวยการศึกษา
รับผิดชอบในเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนรายวิชา การเพิ่มรายวิชา การงดเรียนบางรายวิชา และ
จํานวนหนวยกิตตอภาคการศึกษาของนิสิต แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรียนของนิสิต
พิจารณาคํารองตางๆ ของนิสิตและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเปนอยูและ
การศึก ษาของนิสิ ตในมหาวิทยาลั ย รั บผิ ด ชอบดู แลความประพฤติข องนิสิ ต ให เป นไปตามระเบีย บวิ นัย ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว ในกรณีที่นิสิตกระทําผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหหัวหนาภาควิชาและคณบดี
ทราบ เพื่อ พิ จ ารณานํ า เสนอรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยนิ สิ ต พิจ ารณาโทษทางวิ นั ยต อ ไป (3.3-2-1) คูมื อ อาจารย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข 2549) (3.3-2-2) และมี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 (ฉบับแกไขปรับปรุง) (3.3-2-3) ที่แสดงถึงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
อาจารยท่ปี รึกษา จรรยาบรรณ หนาที่ ขอปฏิบัติ เทคนิคในการใหคําปรึกษา และเครื่องมือขอมูลสําหรับอาจารยที่
ปรึกษา และมีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
นโยบายแนวทางการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3.3-2-4) ในระดับคณะมีการ
จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา (3.3-2-5) เชน
- คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือใหอาจารยที่ปรึกษา ในการใช
ใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา ดังนี้ 1) ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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พ.ศ. 2548 2) CD ขอมูลเกี่ยวกับการแนะนําสาขาวิชา หลักสูตรทุกหลักสูตร และทุกระดับในแตละสาขาวิชา
คณาจารย และระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งทุนการศึกษาของคณะฯ 3) คูมือ ถาม-ตอบ คําถามเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน กิจการนิสิต และสหกิจศึกษา และประมวลแบบฟอรมคํารองตางๆ ในลักษณะรูปเลม และ
Website ของกิจการนิสิต
- คณะประมงมีผนงานระบบอาจารยที่ปรึกษา
- คณะมนุษยศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
- คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษาฯ
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีการจัดเตรียมขอมูลดานตาง ๆ และ
เครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา เชน รายชื่อนิสิตในที่ปรึกษา สมุดประจําตัวนิสิต คูมือ
หลักสูตรการศึกษา และคูมืออาจารยที่ปรึกษา เปนตน
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีรูป
หน า เว็ บ ไซต ข องระบบอาจารย ท่ี ป รึ ก ษาออนไลน และแนวทางปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดเตรียม
ขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดเตรียม
ขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา
3. มีการสงเสริมและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการให
คําปรึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา จึงไดดําเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง “บทบาทอาจารยที่ปรึกษาและการให
คํา ปรึ ก ษาแกนิ สิ ต” ของมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร โดยกองบริก ารการศึ ก ษา เมื่ อวั น ที่ 17 สิ งหาคม 2552
(3.3-3-1) โดยมุงกลุมเปาหมายไปยังอาจารยที่บรรจุใหมและอาจารยที่สนใจเขารับการอบรมเพื่อใหอาจารยที่
ปรึกษาไดมีความรูและทราบบทบาทหนาที่การใหคําปรึกษาและสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตในดาน
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจัดใหนิสิตประเมินอาจารยในแตละภาคการศึกษาโดยจัดใหนิสิต
ประเมินอาจารย 2 ครั้งตอนกลางภาคและปลายภาค เพื่ออาจารยจะไดนําขอมูลที่ไดรับการประเมินมาปรับปรุง
แกไข (สามารถดูระบบการประเมิลไดทางเว็บไซต) ในสวนบทบาทของอาจารยผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งมีขอที่ 9 อาจารยมีความรับผิดชอบในหนาที่อาจารยที่ปรึกษาและติดตาม ดูแลใหคําปรึกษา แนะนําแกนิสิต
อยางเต็มความสามารถ และขอที่ 13 อาจารยปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษา นอกจากนี้ในระดับ คณะวิชามีการมอบหมายอาจารยทุกคนใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
ทางด า นวิ ช าการและป ญ หาทั่ ว ไปแก นิ สิ ต และมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมนิ สิ ต เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากทางดานวิชาการ และมีการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาทางดาน
วิชาการ กิจกรรมนิสิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกนิสิต เชน
- คณะวิ ศ วกรรมศาสตร คณะกรรมการอาจารย ที่ ป รึ ก ษาได ป ระสานงานให ค วามร ว มมื อ ในการ
แกปญหาใหอาจารยที่ปรึกษาและนํามาหารือในการประชุมอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ
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- คณะประมงมีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
- คณะมนุษยศาสตรมีการบันทึกการปฏิบัติงานในฐานะอาจารยที่ปรึกษา (มน.03)
- คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา ประจําป
2552
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประสานงานใหความรวมมือและชวย
แกปญหาแกอาจารย ที่ป รึกษาโดยคณะกรรมการฝา ยกิจการนิ สิตจัดทําแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึก ษา
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2552 โดยระบุแนวปฏิบัติสําหรับอาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของใหรับทราบบทบาท
หนาที่ ความรับผิดชอบ เพื่อใหระบบอาจารยที่ปรึกษาของคณะฯ มีความเขมแข็ง เพียงพอที่จะสามารถขับเคลื่อน
ใหอาจารยที่ปรึกษาดูแลนิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มีระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
โครงการกลุมเครือขายอาจารยที่ปรึกษา และโครงการอาจารยที่ปรึกษาออนไลน
- คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร มี ก ารจั ด
โครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2552
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประสานงานให
ความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย/
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1115/2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 ใหมีขอบขายหนาที่
สงเสริ ม แ ล ะ ส นับ ส นุน ใ หก า ร พัฒ น า อ า จ า ร ยที่ ป รึ ก ษ า ดา นวิช า ก า ร แ ล ะ ดา น กิ จ ก า ร นิ สิ ตขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งรวมถึงการดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิต สวนในระดับคณะวิชามีการจัดกิจกรรมใน
การพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาและมีการติดตามผลการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาในกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้
กองบริการการศึกษาไดจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศตามมาตรการในการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของคณะ/
วิทยาเขต ประจําปการศึกษา (3.3-4-1) และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุน
ขอมูลดานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับงานดานหลักสูตรและการพัฒนางานดานวิชาการ” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2552 (3.3-4-2) ที่ผานมา มหาวิทยาลัยจัดใหนิสิตประเมินอาจารยในแตละภาคการศึกษาโดยจัดใหนิสิตประเมิน
อาจารย 2 ครั้งตอนกลางภาคและปลายภาค เพื่ออาจารยจะไดนําขอมูลที่ไดรับการประเมินมาปรับปรุงแกไข
(สามารถดูระบบการประเมินไดทางเว็ปไซต) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนการปฏิบัติราชการ งานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนําขอมูลภาพรวมไปใชประโยชนใน
การติดตาม การวางแผน สําหรับผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชาตอไป
- คณะวิศวกรรมศาสตรไดประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษาโดยผานทาง Website และแบบสอบถาม
จาการสอบถามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งความพึงพอใจในระบบอาจารยที่ปรึกษาจากคณาจารย และ
นิสิตที่รับบริการ
- คณะประมงมีสมุดบันทึกขอมูลนิสิต สําหรับอาจารยที่ปรึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และประเมินผลการใชสมุด
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- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา
และการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีการประเมินอาจารยที่ปรึกษาโดยนิสิตใน
โครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการ
สรุ ป ผลการประเมิน อาจารยที่ ป รึก ษา โดยนิ สิต คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ และอุต สาหกรรมเกษตร ประจํ า ป
การศึกษา 2552 เกณฑการคัดเลือกดานคุณลักษณะอาจารยที่ดีสมควรเปนแบบอยาง และสรุปผลการคัดเลือก
อาจารยที่ปรึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการประเมินผล
ระบบอาจารยที่ปรึกษา
5. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง ระบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษา โดยในระดั บ คณะวิ ช ามี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ (3.3-5-1) ซึ่งมีการประชุมเพื่อนําผลการประเมินใน
กิจกรรมตางๆ ไปปรับปรุงพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา เชน
- คณะวิศวกรรมศาสตร คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาไดนําผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา
ในปการศึกษา 2552 มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา และพิจารณาแนวทางการปรับปรุง
ระบบอาจารยในปการศึกษา 2553 เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจสูงขึ้น และแจง
ประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบ
- คณะประมงมีแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาและรายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารยที่
ปรึกษาคณะประมง ครั้งที่1/2553 วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา มีการแตงตั้งคณะกรรมการระบบอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายแนวทางระบบอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้คณะฯไดจัดทําคูมืออาจารยที่
ปรึกษาประจําคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และไดแจกคูมือใหแกอาจารยทุกทานเพื่อรับทราบและปฏิบัติให
เปนไปในแนวทางเดียวกันโดยทั่วกัน นอกจากนี้ยังไดจัดโครงการนัดพบอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา
2552 ตลอดจนการจัดทําแบบประเมินการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา และสรุปผลจากแบบประเมินอาจารย
ที่ปรึกษา
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการ
สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพัฒนานิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นอกจากการปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาที่กลาวมาขางตนแลว มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการปรับปรุง
พัฒนาระบบรายงานขอมูลอาจารย ระบบนี้ไดถูกพัฒนาขึ้น โดยความรวมมือระหวางสํานักบริการคอมพิวเตอร
สํานักทะเบียนและประมวลผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และกองการเจาหนาที่ ประกอบดวย ระบบ
รายงาน Grade ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค ระบบโครงการวิจัย และระบบภาระงานอาจารย
ซึ่งสะดวกตอการใชงานของอาจารย
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3-4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
พัฒนาการ
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน ป 52
ป 51
ดําเนินงาน
= ไมบรรลุ
ระดับ 5
มก.ที่ 3.3
ระดับ 5
3
ระดับ 5
คะแนน 3
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
3.3-1-1
3.3-2-1
3.3-2-2
3.3-2-3
3.3-2-4
3.3-2-5
3.3-3-1

=มีพัฒนาการ
=ไมมีพัฒนาการ

ชื่อเอกสาร
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 1115/2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอบังคับวาดวยการศึกษาขึ้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548 หมวด 7
วาดวยสิทธิหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
คูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข 2549)
คูมืออาจารยทปี่ รึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2546 (ฉบับแกไขปรับปรุง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คูมืออาจารยที่ปรึกษา ระดับคณะ
รายงานผลการจัดอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารยที่ปรึกษาและการใหคําปรึกษาแกนิสิต”
วันที่ 17 สิงหาคม 2552
3.3-4-1
รายงานการติด ตามผลการดํ า เนิ น งานระบบอาจารย ที่ป รึ ก ษาของคณะ/วิ ท ยาเขต
(หลักฐานอยูที่คณะวิชา/วิทยาเขต) ฐานขอมูลประกันคุณภาพ/คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.) ที่เกี่ยวของกับกองบริการการศึกษา (ฐานขอมูลการพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษาของคณะ/วิทยาเขต ประจําปการศึกษา)
3.3-4-2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนขอมูลดานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับงานดานหลักสูตรและการพัฒนางานดานวิชาการ” วันที่ 26
ตุลาคม 2552
3.3-5-1
การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการประจํ า คณะ เพื่ อ นํ า ผลการ
ประเมินในกิจกรรมตางๆ ไปปรับปรุงพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษา
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : มัลลิกา เกตุชรารัตน วัชระ นิลประพันธ และอุทัยวรรณ กิจวิเชียร
โทร. 0-2942-8463 ภายใน 4907
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ตัวบงชี้ที่ 3.4

:

รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสติ ตอจํานวนนิสติ ทั้งหมด

เปาหมาย

:

รอยละ 100

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 6.8

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดใหนิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัยตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวน 15 กิจกรรม และมีชั่วโมงในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 100 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตจะเขารวม จําแนกเปนกิจกรรม
กําหนดใหเขารวม และกิจกรรมเลือกเขารวม และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดปรับโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหม โดยจําแนกเปน กิจกรรม
มหาวิทยาลัย กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ ซึง่ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น จะครอบคลุมถึงกิจกรรมดานพัฒนาคุณธรรม ทักษะการคิดและการเรียนรู ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และการพัฒนาสุขภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนิสิตเปนรายบุคคล โดยนิสิตสามารถตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของตนเองไดที่ http://nisit.kasetsart.org
เพื่อตรวจสอบกิจกรรมโครงการที่นิสิตไดเขารวมตลอดระยะเวลา 4 ป ใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ปการศึกษา 2552 มีจาํ นวนนิสิตระดับปริญญาตรีจํานวน 44,163 คน โดยเขารวมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานิสิต จํานวน 44,163 คน หรือคิดเปนรอยละ 100 จากการที่มหาวิทยาลัยพัฒนาโครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกําหนดใหนิสิตทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงไดรับการคัดเลือก ใหเปน
มหาวิทยาลัยที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานิสิต จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2552
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 60

คะแนน 2
รอยละ 61 – 79

คะแนน 3
รอยละ 80 หรือมากกวา

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้
มก.ที่ 3.4

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
100

3

ผลการประมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 3.4

97.57

3

เปาหมาย
ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

รอยละ
100

พัฒนาการ

รอยละ100
คะแนน 3

เปาหมาย
ป 52
รอยละ
100

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ป 51

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ100
คะแนน 3
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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
คูมือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม KU69
3.4-4
ตัวอยางหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แหลงขอมูล : กองกิจการนิสิต โทร.0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 160
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ดวยวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหมีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และการไดรับการยอมรับใหเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยของ
ประเทศทําใหมหาวิทยาลัยมีกลยุทธเรงดวนในการพัฒนางานวิจัย และเพิ่มปริมาณงานวิจัยในฐานขอมูลสากล
ขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงงานวิจัยสูบริการวิชาการ และสูการเรียนการสอน โดยภาพรวมของงานวิจัยจะมุงเนน
หรือสัมพันธกับดานเกษตร อยางไรก็ตามในศาสตรอื่น ๆ มหาวิทยาลัยฯ ก็ใหการสงเสริม
หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนและเปนหนวยงานประสานระหวางนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยกับ
ภายนอก คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับระบบและกลไกในการขับเคลื่อน
งานวิจัยทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน
มหาวิทยาลัยฯ มีฐานขอมูลที่เก็บรวบรวมงานวิจัยที่ทําใหมีขอมูลทันตอการตัดสินใจ กลยุทธในการสงเสริมและ
สรางศักยภาพดานวิจัยไดถายทอดสูระดับคณะวิชา และแตละคณะมีกลยุทธที่คลายกับระดับมหาวิทยาลัยใน
การกระตุนและสรางงานวิจัย เชน ระดับมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมศูนยความเปนเลิศ ในระดับคณะก็มีการ
สงเสริมศูนยความเปนเลิศไปในทิศทางเดียวกัน ระบบและกลไกตาง ๆ สงผลใหผลงานตีพิมพเผยแพรมีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายจัดตั้งกองทุนวิจัย จัดกลุมงบประมาณ
แผนดินดานการวิจัย แสวงหาและจัดสรรงบวิจัยสําหรับเทคโนโลยีอนาคต ปรับปรุงกลไกสนับสนุนการวิจัย
สงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย
โครงการและกิ จ กรรมสํ าคั ญ ที่ ได ดํ า เนิ น การ ได แก (1) โครงการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยวิ จั ย แห ง ชาติ
(2) การแสวงหาความรวมมือกับนักวิจัยตางชาติที่มีศักยภาพเพื่อรวมทํางานวิจัย (3) การประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552 เพื่อ คนหานวัตกรรมอันจะนําไปสูการแขงขันนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติ ตลอดจนการจดสิทธิบัตรและการพัฒนาเชิงพาณิชย (4) โครงการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551 – 2553 เพื่อสงเสริมสนับสนุน สรางกําลังใจและแรงจูงใจแก
อาจารย นักวิจัย ในการตีพิมพผลงานวิจัยระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง (5) ศูนยประสานเพื่อการพัฒนาสูความ
เป น เลิ ศ มี ศู น ย ค วามเป น เสิ ศ ทางวิ ช าการภายใต ก ารดู แ ล 5 ศู น ย คื อ ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการด า น
ยางพารา ดานปาลมน้ํามัน ดานนวัตกรรมขาว ดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา และดานเครื่องจักรกล
การเกษตรและอาหาร เปนตน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้ประเมินฯ ไวในองคประกอบที่ 4 จํานวน 7 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลอง
กับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 5 ตัวบงชี้ และสอดคลองกับตัวบงชี้ของสมศ. จํานวน 4 ตัวบงชี้ โดยในปการศึกษา
2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ
ใน ภาพรวมขององค ป ระกอบที่
4 จํ า นวน 7 ตั ว บ ง ชี้ เท า กั บ 3.00 คะแนน
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดในตารางที่ 2.5
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ตารางที่ 2.5 ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย

องคประกอบ/
ตัวบงชี้

เปาหมาย
ปการ
หนวย
ศึกษา
2552

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

2551

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552

2551

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

4.1 มีการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค

ขอ

6

6

6

6

3

3

3

4.2 มีระบบบริหาร
จัดการความรูจาก
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค

ขอ

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

4.3 จํานวนเงิน
บาท
สนับสนุนงานวิจยั
ตอคน
และงานสรางสรรค
จากภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารย
ประจําและบุคลากร
วิจัย
4.4 รอยละของ
รอยละ
งานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการ
จดทะเบียน
ทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารย
ประจํา
4.5 รอยละของ
รอยละ
บทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง
(citation) ใน

100

400,000 408,197.17 590,746.51 590,746.51

45

49.56

80.34

79.66

3

3

3

30

28.40

39.05

39.05

3

3

3
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ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

องคประกอบ/
ตัวบงชี้

เปาหมาย
ปการ
หนวย
ศึกษา
2552

refereed journal
หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและ
บุคลากรวิจัย
4.6 รอยละของ
รอยละ
อาจารยประจําและ
บุคลากรวิจัยที่ไดรับ
ทุนทําวิจัย และงาน
สรางสรรคจาก
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจําและ
บุคลากรวิจัย
4.7 รอยละของ
รอยละ
อาจารยประจํา
และบุคลากรวิจยั ที่
เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งใน
ประเทศและ
ตางประเทศ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

2551

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552

2551

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

50

47.15

52.55

52.55

2

3

3

60

58.21

63.75

63.75

2

3

3

ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

คะแนนผลการประเมิน 3.00 3.00
โดยมีรายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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กรรม
การ

ตัวบงชี้ที่ 4.1

:

เปาหมาย

:

มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
6 ขอ

ตัวบงชี้ของ สกอ.

:

4.1

ตัวบงชี้ของสมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มี ก ารจั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 6 ขอ ดังนี้
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร วิ จั ย ข อ ง ช า ติ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ร องอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ จั ย รั บ ผิ ด ชอบกํ า กั บ ดู แ ล โดยมี ค ณะกรรมการวิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร แต ง ตั้ ง โดยอธิ ก ารบดี เ ป น ที่ ป รึ ก ษา ประกอบด ว ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่กําหนดกรอบและขับเคลื่อนการวิจัยเชิงรุก นําเสนออธิการบดี และอธิการบดีมอบหมายใหรอง
อธิการบดีที่เกี่ยวของดําเนินการ เชน เรื่องของการตออายุราชการของคณาจารยท่ีเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ
การสงเสริมตีพิมพผลงานวิจัย ซึ่งมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ดําเนินการ (4.1-1-1) การประสานและบริหาร
จัดการงานวิจัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ซึ่งประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิจัยเปนที่ปรึกษา ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนประธานกรรมการ รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ที่รับผิดชอบ
ดานวิจัย และผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เปนกรรมการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและ
ควบคุมการดําเนินงาน (4.1-1-2) โดยมีการกําหนดกลยุทธในดานการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (2552-2555) ของมหาวิทยาลัยฯ (4.1-1-3) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2552-2555) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (4.1-1-4) รวมทั้งมีการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2553-2555 ที่สอดคลอ งกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยฯ
(4.1-1-5) ในการบริหารจัดการงานวิจัยมีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยมีการจัดทําแผนความตองการ
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ภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2553 ซึ่งสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย นักวิจัยใน
ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา ไดแก สาขาเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตร เพื่อสรางองคความรูทางวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน และเปนพื้นฐานในการ
แกปญหาและพัฒนาประเทศ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขัน ในการ
แก ป ญ หาความยากจนของประชาชนในชาติ โครงการวิ จั ย สถาบั น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัยฯ โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง มี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป น หน ว ยงานดํ า เนิ น การ (4.1-1-6)
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยดําเนินการตั้งแตการกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณา
จัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนและเบิกจายเงินวิจัย ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อ
สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยมีแนวทางและเกณฑการประเมินขอเสนอ
โครงการวิจัย และกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยมีแนวทางและเกณฑการประเมินผลงานวิจัยที่
ชัดเจน (4.1-1.7) สําหรับการประสานและบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไดแก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร ( สวก . ) ฯ ล ฯ มีการกํ า หนดระเบียบและแนวทางปฏิ บัติชั ด เจนตามประกาศสภา
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อ งระเบี ยบวา ดว ยการบริหารงานวิจั ยทุน อุดหนุ นวิจั ยจากแหลงทุ นภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2547 (4.1-1-8) กรณีที่มีเรื่องเรงดวน หรือเรื่องเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่มา
จากองค ก รภายนอก มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การเร ง ด ว น เช น โครงการพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห ง ชาติ มี ค ณะกรรมการ ซึ่ ง ประกอบด ว ยรองอธิ ก ารบดี ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ผู อํ า นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และคณาจารยจากสาขาตางๆ รวมในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเสนอ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได รั บ การคั ด เลื อ กเป น 1 ใน 9
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (4.1-1-9)
ในระดับคณะวิชา และสถาบันวิจัยเฉพาะทางมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของ
อาจารย/นักวิจัยที่สอดคลองกับแผน และแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ/สถาบัน
กํากับดูแล
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลางในการ
พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหบริการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ขอมูลกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ (คณะวิชา/สํานัก/สถาบัน ทุกวิทยาเขต) และหนวยงานภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ
โดยได จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) ซึ่งอาจารย นักวิจัยสามารถเขาไปปรับปรุง/เพิ่มเติมขอมูลได และหนวยงาน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลไดโดยทางเว็บเพจ และในปการศึกษา 2552 มีการพัฒนาเพิ่มระบบงานในสวน
การวัดสมรรถนะการทําวิจัยของอาจารย/นักวิจัยในระดับคณะ ภาควิชา โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลงานวิจัยและ
งานสร า งสรรค ฯ (4.1-2.1) นอกจากนี้ มี ก ารจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
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โดยสามารถเชื่อมโยงตั้งแตการเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิก
จายเงินวิจัย จนถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย (4.1-2-2) ทั้งนี้ในระดับคณะวิชาและสถาบันวิจัยเฉพาะ
ทางมีการจัดเก็บขอมูลงานวิจัยของอาจารยนักวิจัยในหนวยงาน โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคฯ
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค ในดานทรัพยากรการเงิน มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนวิจัยประจําปเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารยนักวิจัยจากคณะ/สถาบัน/สํานัก ในโครงการวิจัยประเภทตางๆ และการทํา
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการรวมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (4.1-3-1) และมีการ
สนับสนุนเงินรายไดสวนกลางมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม โดยการรวม
ทุนระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สถาบัน/สํานัก ในอัตราสวน 3 : 1 (4.1-3-2) ทั้งนี้ในระดับคณะวิชาและ
สถาบันวิจัยเฉพาะทางมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดหนวยงานหรือในรูปกองทุน ในการสนับสนุนการวิจัย
ของอาจารย นั ก วิ จั ย ตามสาขาเชี่ ย วชาญ และนั ก วิ จั ย รุ น ใหม รวมทั้ ง นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท และเอก
นอกจากนี้ในบางคณะมีทุนสงเสริมการวิจัยรวมกับแหลงทุนภายนอก และทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัย
ระดับปริญญาเอก
ในด า นทรั พ ยากรบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี นั ก วิ จั ย เจ า หน า ที่ วิ จั ย และนั ก วิ ท ยาศาสตร ใ นฝ า ย
เครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร และฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน ซึ่งปฏิบัติ
งานวิจัยและใหบริการเครื่องมืออุปกรณในการวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
(4.1-3-3) รวมทั้งมีศูนย/สถานีวิจัยกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ เพื่อใหบริการพื้นที่/แปลง
ทดลองวิจัย ซึ่งเปนการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย นักวิจัย หนวยงานตางๆ (4.1-3-4)
ในดานแหลงคนควา มีเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง link กับหนวยงานตางๆ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. ในการเผยแพรผลงานวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย (4.1-3-5) รวมทั้งการบอกรับฐานขอมูล
มาตรฐานสากลเพื่อใหอาจารย นักวิจัย และนิสิตไดสืบคนขอมูลเพื่อใชประโยชนในการทําวิจัย เชน Sci Finder
ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยสํานักหอสมุด (4.1-3-6) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีสํานักหอสมุดและหองสมุดคณะตางๆ
เปนแหลงคนควาขอมูลและความรูเพื่อสนับสนุนการวิจยั
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุน
การเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดจัดประชุมสัมมนา อบรม
บรรยายพิเศษ และเสวนา เพื่อพัฒนางานวิจัย และขีดความสามารถของนักวิจัย (4.1-4-1) มีหนวยที่ปรึกษาวิจัย
ในการใหบริการปรึกษาวิจัย โดยจัดผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญแตละสาขาใหคําปรึกษาแนะนําอาจารย นักวิจัย ใน
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง และวิเคราะหทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และการตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพในวารสารนานาชาติ ตาม
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรื่องการใหบริการปรึกษาวิจัย (4.1-4.2) ตลอดจนการจัดโครงการ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม โดยมีอาจารย นักวิจัยระดับรองศาสตราจารยหรือเทียบเทาขึ้นไปเปน
นักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (mentor) (4.1-4-3) รวมทั้งมีการสนับสนุนงานวิจัยในลักษณะหนวยปฏิบัติการวิจัย
เชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialty Research Unit : SRU) เพื่อสรางทีมวิจัยเชี่ยวชาญในการผลิตงานวิจัยคุณภาพ
ระดับนานาชาติ (4.1-4-4) นอกจากนี้ มีการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
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วิชาการระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนคาใชจายสวนหนึ่ง (รอยละ 30 ของคาใชจาย) เพื่อใหนักวิจัยไดมี
โอกาสเผยแพรผลงานวิจัย และเพิ่มพูนความรู ประสบการณที่เปนประโยชนตอการวิจัย ตามประกาศสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก. เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุน อาจารย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการเสนอ
ผลงานในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ (4.1-4-5) และมี ก ารสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการเสนอตี พิ ม พ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ (ตามจายจริง) ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรื่อง
หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในวารสารวิชาการ
นานาชาติ (4.1-4-6)
ทั้งนี้ในระดับคณะวิชา มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยการสนับสนุนการไป
รวม/นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การทําวิจัย อบรม และศึกษาดูงานภายในและตางประเทศ รวมทั้งการ
สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยดีเดน ไดแกการจัดงานเลี้ยงและมอบโลเชิดชูเกียรติ/ดอกไมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากองคกรตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (4.1-5-1) การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและ
หนวยงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด หนวยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภายนอกสูงสุด และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไดรับสิทธิบัตร ประจําป 2551 ในงาน ”วันนักวิจัย มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ” วันที่ 12 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุมสุธรรม
อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. (4.1-5-2) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีโครงการการมอบรางวัล
ผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551-2553 เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน และ
สรางแรงจูงใจแกอาจารย นักวิจัยในการตีพิมพผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีพิธีมอบรางวัลฯ ป 2551 ในวันที่
22 กรกฎาคม 2552 และมีการพิจารณารางวัลฯ ป 2552 ในเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งกําหนดจะจัดพิธีมอบ
รางวัลฯ ในเดือนสิงหาคม 2553 (4.1-5-3) รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลนักวิจัย และผลงานวิจัยที่
ไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง link กับหนวยงานตางๆ และสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก. ดวย
ทั้งนี้ในระดับคณะวิชา และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีการประกาศเกียรติคุณ และยกยองนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล โดยทางเว็บไซตและเอกสารประชาสัมพันธของหนวยงาน รวมทั้งการจัดงานแสดงความยินดี
และมี บ างคณะวิ ช า เช น คณะวิ ท ยาศาสตร คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร ฯลฯ มี ก ารให ร างวั ล แก นั ก วิ จั ย ที่ มี
ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล ISI และมีคา Impact factor สูง และนักวิจัยที่มีผลงาน
ไดรับสิทธิบัตร เปนตน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาระหวางอาจารย
นักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.เชน ความรวมมือทางการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับบริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย
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จํากัด ในโครงการสบูดํา พืชพลังงานทดแทน ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการสรางองคความรู และพัฒนาดานออย (4.1-6-1)
ในสวนคณะวิชาและสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีการสงเสริมความรวมมือระหวางอาจารย นักวิจัยกับ
นักวิจัยภายนอก ทั้งในและตางประเทศ และประสานความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนากับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เชน
- ความรวมมือระหวางคณะเทคนิคการสัตวแพทย กับ University of California Davis, USA.
“MEK/ERK Signaling and reactive oxygen species regulate the mosquito anti-malarial immune
response”
- ความรวมมือวิจัยระหวาง มก. กับ SAIKA Technological Institution Foundation กับ National
Food Research Institute (Japan) และ The Japan Sociefy for Technology Innovation of Agriculture,
Forestry and Fisheries (STAFF) “The Development of an On-line Sorting Machine for Detecting Internal
Defects and Soluble Solids of Mangosteen”
- ความรวมมือระหวาง มก. กับ CIRAD ฝรั่งเศส เชน เรื่องยางพาราใน program Hevea
Research Platform in Partnership (HRPP)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center
of Excellence) เพื่อสรางความเขมแข็งงานวิจัยเฉพาะดาน และเครือขายความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนากับ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดย ป 2552 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการที่จัดตั้งใหม ไดแก ศูนย
ความเปนเลิศทางวิชาการดานไหม ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานขาวโพด ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการโลจิสติกส ทั้งนี้มีศูนยประสานเพื่อการ
พัฒนาสูความเปนเลิศ เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน (4.1-6-2)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน ป 52
ดําเนินงาน
= ไมบรรลุ
มก.ที่ 4.1
6 ขอ
3
6 ขอ
สกอ.ที่ 4.1

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ

ป 51

พัฒนาการ
= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

6 ขอ
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.1-1-1
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.1-1-2
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.1-1-3
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.1-1-4
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
4.1-1-5
ยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2553-2555)
4.1-1-6
แผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เสนอขอ
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
4.1-1-7
ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.1-1-8
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องระเบียบวาดวยการบริหารงานวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2547 และ
แนวทางปฏิบัตใิ นการเสนอขอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.1-1-9
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ป พ.ศ.2553
4.1-2-1
ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเว็บเพจขอมูล
เกี่ยวกับงานวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552
4.1-2-2
ฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.
4.1-3-1
สรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2553
4.1-3-2
สรุปการเสนอขอและจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิจัยรุนใหมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2553
4.1-3-3
เอกสารแนะนําฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร และฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน
4.1-3-4
หนังสือแนะสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.1-3-5
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง link กับหนวยงานตางๆ และเว็บไซตสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก.
4.1-3-6
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Databases)
4.1-4-1
สรุปการจัดประชุมสัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนาเพื่อเสริมสรางงานวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรวิจัย ปการศึกษา 2552
4.1-4-2
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรื่องการใหบริการปรึกษาวิจัย และขอมูลการ
ใหบริการปรึกษาวิจัย
4.1-4-3
โครงการ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม
4.1-4-4
หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. กลุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนวย
ปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ และรายชื่อโครงการวิจัยฯ
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.1-4-5
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรือ่ ง หลักเกณฑการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย
ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
4.1-4-6
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรือ่ งหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจา ยในการ
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
4.1-5-1
เอกสาร/ภาพการมอบโล/ดอกไมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ไดรับรางวัล
จากองคกรตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
4.1-5-2
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัย ป 2551
4.1-5-3
โครงการการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ป 2551-2553 และเอกสารรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551
4.1-6-1
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับองคกรตางๆ
4.1-6-2
เอกสารแนะนําศูนยประสานเพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศ และศูนยความเปนเลิศตางๆ
แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ภัทรา ชูวาธิวัฒน โทร 0-2579-5547 ภายใน 1457 , 1796
ตัวบงชี้ที่ 4.2

:

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

เปาหมาย

:

5 ขอ

ตัวบงชี้ของ สกอ.

:

4.2

ตัวบงชี้ของสมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ
การนําไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือ
ไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ
นําผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และสํานักสงเสริมและฝกอบรม
เปนหนวยงานในการเผยแพรผลงานวิจัย โดยสื่อตางๆ ที่ผลิตเอง ไดแก วารสารขาว เอกสารเผยแพร รายการวิทยุ
“จากแฟมงานวิจัย มก.” ออกอากาศจากสถานีวิทยุ มก. บางเขนความถี่ 1107 KHz สถานีวิทยุ มก. เชียงใหม
ความถี่ 675 KHz สถานีวิทยุ มก. สงขลาความถี่ 1264 KHz สถานีวิทยุ มก. ขอนแกนความถี่ 1314 KHz รายการ
โทรทัศน “เกษตรศาสตรนําไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 สถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 11
กรมประชาสั ม พั น ธ NBTและสถานี วิ จั ย เพื่ อ การศึ ก ษา (ETV) ผ า นดาวเที ย มไทยคม ช อ ง 96 และการจั ด
นิทรรศการ (4.2-1-1) รวมทั้งการเผยแพรทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง link กับหนวยงานตางๆ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (4.2-1-2)
ในดานการประชุมวิชาการเพื่อ นําเสนอผลงานวิจัย มีการจัดประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร ประจําป ซึ่งมีกองบริการการศึกษาเปนหนวยงานในการประสานการดําเนินงาน (4.2-1-3) และการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (4.2-1-4) ซึ่งหนวยงานตางๆ ดําเนินการ เชน
- The 10th International Symposium on Genentics in Aquaculture : ISGA X วันที่ 22-26
มิถุนายน 2552 ณ บางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร โรงแรมโซฟเทล เซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ
- Integrated Watershed Management วันที่ 20 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม
FORTROP ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร จัดโดยศูนยวิจัยปาไม รวมกับภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวน
ศาสตร
- The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy : INR 2009 : Breaking
the Dawn วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรม อมารี วอเตอรเกต จัดโดย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาปตยกรรมเขตรอน พลังงานยั่งยืนและสถาปตยกรรมเขียว (INIA-SEGA 2009) ในหัวขอ
“Bridging Innovation and tradition” วันที่ 2-4 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมแกรนดเมอเคียว รัชดา จัดโดย
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขานวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- ISSAS International Congress 2009 รวมกับสมาคม ISSAAS (The International Society for
Southeast Asian Agricltural Sciences) ในหัวขอ “Agriculture for Better Living and Global Economy” วันที่
11-15 มกราคม 2553 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการสงเสริมสนับสนุนนักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ (4.2-1-5) และการสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการตี พิ ม พ ผ ลงานวิ จั ย ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ (4.2-1-6) ตลอดจนมีการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตร ซึ่ง
เป น วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ และวารสารวิ ท ยาสารเกษตรศาสตร สาขาสั ง คมศาสตร ซึ่ ง เป น
วารสารวิชาการที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สกอ. (4.2-1-7) ทั้งนี้ ในระดับคณะ และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีการ
สงเสริมสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในหนวยงานในการเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพผลงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ผลงานวิจัยในวารสารขาว เอกสารเผยแพร และสื่ออื่นๆ การจัดประชุมวิชาการและฝกอบรม รวมทั้งมีการจัดทํา
วารสารวิชาการระดับคณะ และวิทยาเขตกําแพงแสน (4.2-1-8)
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น นักวิจัยจะรายงานผลผลิต ผลลัพธ และรายงาน
ผลการวิจัยจะไดรับการประเมิน/วิจารณ โดยผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอสูการเผยแพรโดยสื่อตางๆ สําหรั บ
โครงการวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย จะนําเสนอพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสูเชิงพาณิชย และสง
มอบสํานักงานบริการวิชาการดําเนินการพัฒนาถายทอดสูการใชประโยชนตอไป (4.2-2-1) ในสวนของนักวิจัยจะ
มีการสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยที่ดําเนินการและนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการ (วิจัยตอยอด การเรียน
การสอน) หรือเชิงสาธารณะ (ถายทอดสูสังคม/ชุมชน)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห ความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค โดยมีการพัฒนาฐานขอมูลผลงานวิจัยเฉพาะเรื่อง และมีระบบการจัดการและการใหบริการ
ความรูการวิจัยในคลังความรูเพื่อการวิจัยดานการเกษตร และคลังความรูเฉพาะเรื่องที่เปนสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก คลังความรูขาว ออย ยางพารา ขาวโพด แฝก เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน โดยใหบริการ
ผานเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ และเครือขายอินเตอรเน็ต (4.2-2-2) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังไดพัฒนา
ฐานขอมูลภูมิปญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนคลังความรูของมหาวิทยาลัยฯ (Kasetsart Knowledge
Repository) เพื่อรวบรวมผลงานสรางสรรคของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใชเปนแหลงอางอิง และเปน
แหลงคนควาหาความรูของสาธารณชน ผานเครือขายอินเตอรเน็ต (4.2-2-3) และมีการพัฒนาฐานขอมูลการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรวบรวมและใหบริการความรูจากผลงานที่มีการนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ตั้งแตป 2504 จนถึงปจจุบัน (4.2-2-4)
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน มหาวิทยาลัยฯ มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีศูนยสารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ (Thai
National AGRIS Centre) ดําเนินการพัฒนาเครือขายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรนานาชาติในนามเครือขาย
AGRIS (International Information System for Agricultural Science and Technology) รวมกับองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และศูนยสารสนเทศในเครือขายความรวมมืออีก 268 ศูนยทั่วโลก
(4.2-3-1) นอกจากเครือขายสารสนเทศงานวิจัยแลว มหาวิทยาลัยฯ โดยศูนยสารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ
ยังมีความรวมมือกับ FAO ในการพัฒนาอรรถาภิธานศัพทเกษตรไทย เพื่อใชภาษาไทยเปนสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงความรูกับภาษาตางประเทศอีก 16 ภาษา (4.2-3-2) ในระดับประเทศมีการสรางเครือขายสารสนเทศ
เกษตรไทยรวมกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนจากสารสนเทศรวมกัน ใน
นามเครือขายสารสนเทศเกษตรไทย ในฐานะของศูนยประสานงานสารนิเทศแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตร
(4.2-3-3)
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4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบัน
เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน มหาวิทยาลัยฯ มีระบบ และกลไกการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางอาจารย นักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนําผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปใชประโยชนไดแก 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) ความรวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตรในการพัฒนาคุณภาพ และการบรรจุ
ผลิตภัณฑในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปนตน (4.2-4-2) มีศูนยวิทยาการดานนวัตกรรมอาหาร
และบริการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST) ซึ่งใหบริการดานนวัตกรรมและการสรางองคความรู
ใหกับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และเปน technical arm แกภาครัฐ
และเอกชน และศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) เฉพาะดาน ซึ่งเริ่มจัดตั้งในป 2551 เปน
แหลงขอมูลความรูและใหบริการถายทอดความรูสูสังคม รวมทั้งการพัฒนาสูภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย
ไดแก ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานยางพารา ศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว ศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการดานปาลมน้ํามัน ศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา ศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการดานไหม ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร ศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการดานขาวโพด ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานโลจิสติกส (4.2-4-3) นอกจากนี้มีวิทยาเขต ศูนย
สถานีวิจัยเปนเครือขายเผยแพรถายทอดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ เกษตรกร และชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยเชื่อมโยงเครือขายและสรางองคความรูรวมกับชุมชน เชน โครงการเครือขายวน
เกษตรกร สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด (4.2-4-4) โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน (4.24-5) เปนตน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน มหาวิทยาลัยฯ มีหนวย
จัดการทรัพยสินทางปญญา และถายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) ซึ่งดําเนินการโดยงานทรัพยสินทางปญ ญา
สํานักงานบริการวิชาการ เปนหนวยงานกลางในการใหบริการการยื่นจดสิทธิบัตรหรือความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาอื่นๆ สําหรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่อาจารย นักวิจัย สรางสรรคขึ้น (4.2-5-1, 4.2-5-2, 4.2-5-3) และมีการ
เจรจาถายทอดเทคโนโลยี หรืออนุญาตใหใชสิทธิ โดยจัดทําเปนขอตกลงกับภาคเอกชน (4.2-5-4) รวมทั้งบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชน ที่เกิดจากงานวิจัยตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องระเบียบวาดวย
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2551 (4.2-5-5)
โครงการที่ไดมีการถายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใหใชสิทธิแกภาคเอกชน ในปการศึกษา 2552 เชน การผลิต
โปรโมโอติกสําหรับปองกันโรคเรืองแสงในกุงกุลาดํา องคประกอบฐานเซลลูโลสบริโภคไดที่ผานการสังเคราะห
สําหรับการผลิตสารเคลือบไขสด ฝรั่งพันธุใหม เปนตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มก. มีการดําเนินการขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุพืชและพันธุสัตว ซึ่งอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ได
คนควาวิจัยขึ้น และประสานในการเสนอขอขึ้นทะเบียน/รับรองพันธุพืชจากกรมวิชาการเกษตร (4.2-5-6)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน ป 52
ดําเนินงาน
= ไมบรรลุ
มก.ที่ 4.2
5 ขอ
3
5 ขอ
สกอ.ที่ 4.2

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ
พัฒนาการ
= มีพัฒนาการ
ป 51
= ไมมีพัฒนาการ
5 ขอ
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.2-1-1
ผลงานการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย ปการศึกษา 2552
4.2-1-2
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง link กับหนวยงานตางๆ และเว็บไซตสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก.
4.2-1-3
เอกสารประชาสัมพันธการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2-1-4
เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติ
4.2-1-5
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย
ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
4.2-1-6
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจา ยในการ
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
4.2-1-7
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตรและฐานขอมูลฯ
4.2-1-8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2-2-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสูเชิง
พาณิชย และรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
4.2-2-2
คลังความรูเฉพาะเรื่อง (คลังความรูขาว ออย ยางพารา ขาวโพด แฝก เศรษฐกิจพอเพียง)
4.2-2-3
ฐานขอมูลภูมิปญ
 ญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2-2-4
ฐานขอมูลการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2-3-1
เครือขายสารสนเทศงานวิจัยดานการเกษตรนานาชาติ AGRIS
4.2-3-2
อรรถาภิธานศัพทเกษตรไทย
4.2-3-3
เครือขายสารสนเทศเกษตรไทย
4.2-4-1
เอกสารประชาสัมพันธศูนยบม เพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-BIC) และ
กิจการที่เขารวมโครงการ ป 2550-2551
4.2-4-2
บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับองคกรตางๆ
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.2-4-3
เอกสารประชาสัมพันธศูนยวิทยาการดานนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST) และศูนยความเปนเลิศตางๆ
4.2-4-4
โครงการเครือขายวนเกษตรกร สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด
4.2-4-5
รายชื่อโครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน ปงบประมาณ 2552
4.2-5-1
เอกสารประชาสัมพันธหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2-5-2
เอกสารการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2-5-3
รายละเอียดการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั รตอกรมทรัพยสินทางปญญาประจําป
การศึกษา 2552 และรายการผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนประจําปการศึกษา 2552
4.2-5-4
รายละเอียดการถายทอดเทคโนโลยีประจําปการศึกษา 2552
4.2-5-5
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา และสิทธิประโยชนจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2551
4.2-5-6
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
การขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุพืชและพันธุสตั ว พ.ศ. 2549 และหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้น
ทะเบียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สํานักงานบริการวิชาการ สํานักหอสมุด
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ภัทรา ชูวาธิวฒ
ั น โทร 0-2579-5547 ภายใน 1457 , 1796
ตัวบงชี้ที่ 4.3
เปาหมาย

: จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย
: 400,000 บาทตอคน

ตัวบงชี้ของ สกอ. :

4.3

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 2.2

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยแบงเปนประเภทแหลง
ทุน ดังนี้
• งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
- งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยฯ
- เงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ
- เงินรายไดของหนวยงาน
- ทุนสวนตัว
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• องคกรรัฐ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ฯลฯ
• องค ก รอิ ส ระและเอกชน เช น มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง สํ า นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร
(องคการมหาชน) บริษัทโตโยตา ประเทศไทย จํากัด ฯลฯ
• องคกรตางประเทศ เชน International Foundation for Science (IFS), Japan International
Research Center for Agricultural Sciences, Japan ฯลฯ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย ดังนี้
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 305,414,939
บาท
2. จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค จ ากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
จํานวน 1,097,608,020 บาท
3. จํ า น ว น เ งิ น ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1,403,022,959 บาท
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,441 คนลาศึกษาตอ 267 คน ปฏิบัติงานจริง 2,174 คน
5. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 212 คน ลาศึกษาตอ 11 คน ปฏิบัติงานจริง 201 คน
6. จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค จ ากภายในและภายนอกสถาบั น
(1,403,022,959 บาท) ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (2,375 คน)
เทากับ 590,746.51 บาท/คน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
1 – 54,999 บาท

คะแนน 2
55,000 – 79,999 บาท

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
พัฒนาการ
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
= มีพัฒนาการ
คะแนน
ป 52
ป 51
= ไมบรรลุ
= ไมมีพัฒนาการ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 4.3
408,197.17
590,746.51
400,000
3
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
สกอ.ที่ 4.3
คะแนน 3
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
4.3-1
4.3-2
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ชื่อเอกสาร
รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)
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หมายเลขเอกสาร
4.3-3

ชื่อเอกสาร
เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2552
(http://www.rdi.ku.ac.th/education/2552/index.htm)

แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : มาลี สกุลนิยมพร โทร. 0-2561-4640 ภายใน 1459, 1805
ตัวบงชี้ที่ 4.4

เปาหมาย

: รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย
: รอยละ 45

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 4.4

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 2.1

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือ นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําและ บุคลากรวิจัยดังนี้
1. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 1,888 เรื่อง
2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวน 20
ชิ้ น งาน โดยผลงานที่ จ ดทะเบี ย นขอรั บ ความคุ ม ครองด า นสิ ท ธิ บั ต ร จํ า นวน 0 ชิ้ น งาน
และอนุสิทธิบัตร จํานวน 4 ชิ้นงาน และไดผลงานที่ตออายุดานสิทธิบัตร จํานวน 0 ชิ้นงาน และ
อนุสิทธิบัตร จํานวน 16 ชิ้นงาน
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,441 คน ลาศึกษาตอ 267 คน ปฏิบัติงานจริง 2,174 คน
4. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 212 คน ลาศึกษาตอ 11 คน ปฏิบัติงานจริง 201 คน
5. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ ต อ จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า และบุ ค ลากรวิ จั ย ที ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง เท า กั บ
(1,908/2,375) x 100 คิดเปนรอยละ 80.34
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 39

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 40
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
มก.ที่ 4.4
สกอ. ที่ 4.4

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน คะแนน
1,908
2,375

รอยละ
80.34

3

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
มก.ที่ 4.4
สกอ. ที่ 4.4

รอยละ
76.66

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

รอยละ
49.56
คะแนน 3

รอยละ 45

3

ป 52
รอยละ 45

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ป 51

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน คะแนน
1,892
2,375

ป 52

พัฒนาการ

พัฒนาการ

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
49.56
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
4.4-1

ชื่อเอกสาร
รายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ป พ.ศ. 2552
4.4-2
ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)
4.4-3
เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2552 (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2552/index.htm)
4.4-4
แฟมขอมูลคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
4.4-5
แฟมขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร
4.4-6
แฟมการตออายุสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
4.4-7
ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา
แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และงานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : มาลี สกุลนิยมพร โทร. 0-2561-4640 ภายใน 1459, 180
นวกมล จีราคม โทร.0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ตอ 506
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ตัวบงชี้ที่ 4.5

เปาหมาย

: รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ
บุคลากรวิจัย
: รอยละ 30

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 4.5

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 2.6

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ( C i t a t i o n )
ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย ดังนี้
1. บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในRefereed journal ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
จํานวน 1,036 บทความ
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,441 คนลาศึกษาตอ 267 คน ปฏิบัติงานจริง 2,174 คน
3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 212 คน ลาศึกษาตอ 11 คน ปฏิบัติงานจริง 201 คน
4. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal ในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรวิจัยเทากับ (1,036/2,653) x 100 คิดเปนรอยละ 39.05
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – 19

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 4.5
สกอ.ที่ 4.5

1,036

รอยละ
2,653 39.05

3

รอยละ
30

คะแนน 3
รอยละ 20 หรือมากกวา
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
28.40
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
4.5--1

ชื่อเอกสาร
รายชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal ใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) ป พ.ศ. 2552
4.5--2
เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา
2552 (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2552/index.htm)
หมายเหตุ :บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงเปนขอมูลที่สืบคนจากไดฐานขอมูล ISI ,
SCOPUS ซึ่งเปนฐานขอมูลระดับนานาชาติเทานั้น
แหลงขอมูล : สถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก.
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : มาลี สกุลนิยมพร โทร. 0-2561-4640 ภายใน 1459,1805
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ตัวบงชี้ที่ 4.6

เปาหมาย

: รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและ
บุคลากรวิจัย
: รอยละ 50

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย ดังนี้
1. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 1,248 คน
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,441 คนลาศึกษาตอ 267 คน ปฏิบัติงานจริง 2,174 คน
3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 212 คน ลาศึกษาตอ 11 คน ปฏิบัติงานจริง 201 คน
4. รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยทีไ่ ดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย เทากับ (1,248/2,375) x 100
คิดเปนรอยละ 52.55
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 34

คะแนน 2
รอยละ 35 – 49

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 4.6

1,248 รอยละ
2,375 52.55

3

รอยละ
50

คะแนน 3
รอยละ 50 หรือมากกวา
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
47.51
คะแนน 2

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.6--1
รายชื่ออาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552
4.6-2
เว็บเพจขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2552 (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2552/index.htm)
หมายเหตุ : 1. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย นับรวมที่ไดรับทุนวิจัย ทั้งใน
ฐานะภาพหัวหนาโครงการ และผูรวมโครงการ ไมนับซ้าํ แมวา ผูวิจัย เปนทั้งหัวหนา
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หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร
โครงการและผูรวมโครงการ ไดรับทุนมากกวา 1 ทุน
2. ขอมูลบุคลากรวิจัยเก็บขอมูลตามปงบประมาณ โดยอางอิงขอมูลจาก
ตัวบงชี้ 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่อาจารยและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุน
แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : มาลี สกุลนิยมพร โทร. 0-2561-4640 ภายใน 1459, 1805
ตัวบงชี้ที่ 4.7
เปาหมาย

: รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/
หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
: รอยละ 60

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 5.9

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดเขารวมประชุม
วิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากร
วิจัย ดังนี้
1. จํา นวนอาจารย ป ระจํ า และบุ ค ลากรวิ จั ย ที่ ได เ ข า ร ว มประชุ มวิ ช าการและ/หรือ นํ า เสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 1,514 คน
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,441 คนลาศึกษาตอ 267 คน ปฏิบัติงานจริง 2,174 คน
3. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 212 คน ลาศึกษาตอ 11 คน ปฏิบัติงานจริง 201 คน
4. รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดเขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย เทากับ ( 1,514
/2,375) x 100 คิดเปนรอยละ 63.75
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 39

คะแนน 2
รอยละ 40 – 59

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 4.7

รอยละ
63.75

3

รอยละ
60.00

คะแนน 3
รอยละ 60 หรือมากกวา
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
58.21
คะแนน 2
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
4.7-1

ชื่อเอกสาร
รายชื่ออาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือ นําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จากหนวยงานตางๆ
แหลงขอมูล : คณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายถายทอดองคความรูสูสังคมเพื่อชวยพัฒนาประเทศ สงเสริมให
หนวยงาน บุคลากรและนิสิตดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการ และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
โครงการกิจกรรมสําคัญที่ไดดําเนินการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาวิชาการ (2) โครงการภายใตความ
รวมมือระหวาง มก.-ธกส. (3) การสัมมนาวิชาการ เพื่อหาทางออกใหกับสังคมจากวิกฤติดานตางๆ (4) โครงการ
จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี (TLO) ภายใตการสนับสนุนของ สกอ. (5) การ
ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา (6) การยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา (7) การ
สรางความตระหนักและใหความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของ มก. (8) การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บน
เสนทางวิชาการและการนําผลงานสูเชิงพาณิชยของ มก.” (9) การถายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสามารถ
เจรจาถ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นส ว นที่ เ ป น สิ ท ธิ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให กั บ ภาคเอกชน จํ า นวน 6 เรื่ อ ง สิ ท ธิ ข อง
มหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานอื่น จํานวน 4 เรื่อง และ (10) โครงการบมเพาะวิสาหกิจ เปนตน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้ประเมินฯ ไวในองคประกอบที่ 5 จํานวน 7 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลอง
กับตัวบงชี้ ของ สกอ.จํานวน 4 ตัวบงชี้ และสอดคลองกับตัวบงชี้ของสมศ. จํานวน 5 ตัวบงชี้ โดยในปการศึกษา
2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ
ในภาพรวมขององคประกอบที่ 5 จํานวน 7 ตัวบงชี้ เทากับ 2.86 คะแนน สําหรับรายละเอียด
ผลการประเมินแสดงไดในตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.6 ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

องคประกอบ/
ตัวบงชี้

เปาหมาย
ปการ
หนวย
ศึกษา
2552

5.1 มีระบบและกลไก
ในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตาม ระดับ
เปาหมายของ
มหาวิทยาลัย
5 . 2 ร อ ย ล ะ ข อ ง
อาจารยประจําที่มีสวน
ร ว มในการให บ ริ ก าร
ทางวิ ช าการแก สั ง คม
เ ป น ที่ ป รึ ก ษ า เ ป น
กรรมการวิทยานิพนธ
รอยละ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิ ช าชี พ ใน
ระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติตออาจารย
ประจํา
5 . 3 ร อ ย ล ะ ข อ ง
กิ จ ก ร ร ม / โ ครง ก า ร
บริ ก ารวิ ช าการและ
วิ ช าชี พ ที่ ต อบสนอง
ความต อ งการพั ฒ นา
รอยละ
และเสริ ม สร า งความ
เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง สั ง ค ม
ชุ ม ชน ประเทศชาติ
แ ล ะ น า น า ช า ติ ต อ
อาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับ
ความพึ ง พอใจของ รอยละ
ผูรับบริการ
5.5 มี ก ารนํ า ความรู
และประสบการณจาก
ขอ
การบริ ก ารวิ ช าการ
และวิ ช าชี พ มาใช ใ น
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ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

2551

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552

2551

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

5

6

6

6

3

3

3

30

39

41.13

79.11

3

3

3

92

91.93

34.64

103.40

3

3

3

80

81.80

81.04

81.04

2

2

2

5

5

5

5

3

3

3
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ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน กรรม ประเมิน
ตนเอง การ ตนเอง

กรรม
การ

องคประกอบ/
ตัวบงชี้

เปาหมาย
ปการ
หนวย
ศึกษา
2552

การพั ฒ นาการเรี ย น
การสอน และการวิจัย
5.6 ค า ใช จ า ยและ
มู ล ค า ของหน ว ยงาน
บาท
ในการบริการวิชาการ
ตอคน
และวิชาชีพเพื่อสังคม
ตออาจารยประจํา
5.7 รายรั บ ในการ
ใหบริการวิชาการและ
บาท
วิ ช า ชี พ ข อ ง
ตอคน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต อ
อาจารยประจํา

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

2551

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552
ประเมิน
ตนเอง

2551
กรรม
การ

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

300,000 328,132.12 106,754.99 106,754.99

3

3

3

300,000 364,591.25 560,581.79 560,581.79

3

3

3

ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน กรรม ประเมิน
ตนเอง การ ตนเอง

คะแนนผลการประเมิน 2.86 2.86
โดยมีรายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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กรรม
การ

ตัวบงชี้ที่ 5.1
เปาหมาย

: มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย
: ระดับ 5

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. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชือ่ มโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน 6 ระดับ ดังนี้
1. มีการจัดทํานโยบายแผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
โดยมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดกลยุทธในดานการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน
ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ของมหาวิ ท ยาลั ย ( 5.1-1-1)
โดยกําหนดเปนนโยบายและแผนการปฏิบัติการดานบริการวิชาการ พ.ศ. 2550 - 2554 ของสํานักงานบริการ
วิชาการ (5.1-1-2) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานบริการวิชาการ (5.1-13) นอกจากนี้ไดมีการประชุมสัมมนาเรื่อง “บนเสนทางวิชาการและการนําผลงานสูเชิงพาณิชย ของ มก.” เพื่อ
ประชาสัมพันธนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในดานการใหบริการวิชาการและการนําผลงานวิจัยสูเชิง
พาณิชย พรอมทั้งระเบียบที่เกี่ยวของและทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําพัฒนาวิชาการ ของการ
ใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 (5.1-1-4)
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
แผนที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ ทําหนาที่ในการกําหนด
นโยบายและทิ ศ ทางการบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ (5.1-2-1) และแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําหนาที่บริหารการบริการวิชาการใหเปนไป
ตามนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการของหนวยงาน (5.1-2-2)
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3. มีการกําหนดหลักเกณฑหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมหาวิทยาลัยได
มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ คือ ระเบียบพัฒนาวิชาการ
พ.ศ. 2551 (5.1-3-1) เพื่อ เปน เกณฑใ ห กับ บุ คลากรใช ใ นการให บริ ก ารวิช าการ และใหเ กิ ดความชั ดเจน
สามารถเขาใจพรอมทั้งถือปฏิบัติ โดยมีการสรุปสาระสําคัญของระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 ใหทราบและ
ถือปฏิบัติ (5.1-3-2) และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รัดกุม จึงไดขอความรวมมือผูบริหารมี
การติ ดตามโครงการและระบบเตื อ นในการที่ จ ะพิจ ารณาอนุ มั ติใ ห ดํ า เนิ น การโครงการพั ฒ นาวิ ช าการใหม
(5.1-3-3) พรอมทั้งแจงแนวนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการที่พนกําหนด (5.1-3-4)
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมาย
และผลผลิต และมีการประเมินผลเพื่อรายงานตาม ก.พ.ร. และ สมศ.ของมหาวิทยาลัย (5.1-4-1)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม โดยมหาวิทยาลัยมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม คือมีแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพ (สปค.01) (รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน) (5.1-5-1) นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมในลักษณะใหเปลา เพื่อกระตุนและตอบสนองสภาพ
เศรษฐกิจ รวมทั้งสถานการณตางๆ ของประเทศ เชน การประชุมประมวลองคความรูและระดมความคิดเห็นเรื่อง
ศักยภาพน้ําบาดาลในประเทศไทย การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง จํานํา-ประกันราคา ฤาแกปญหาสินคาเกษตร
ไทย การสัมมนา Water and Wastewater Management : Israel Technology และการสัมมนาเรื่อง ลงทุนไบโอ
แกสในฟารมปศุสัตว ผลิตไฟฟา และปุยอินทรียกําไรหลายตอ พรอมนี้ยังมีการสรุปผลการจัดสัมมนา มอบใหกับ
รัฐบาลในการที่จะนํา ไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศตอไป (5.1-5-2, 5.1-5-3, 5.1-54, 5.1-5-6)
6. มีการจัดทําแผนเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีการทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณา
การการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน โดยเริ่มจากมีการทําโครงการความรวมมือกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณในการจัดฝกอบรม บมเพาะผูประกอบการธุรกิจรุนใหมใหกับนิสิตของทุกวิทยาเขต
จํานวน 2 รุน รุนละประมาณ 31 คน จากนั้นเชื่อมโยงไปจนถึงการนําเขาสูศูนยบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย
และจากการทําโครงการดังกลาวมหาวิทยาลัยไดเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นกับนิสิตจึงไดมีการเชื่อมโยงไปถึงการเปด
รายวิชาใหม ชื่อวิชาผูประกอบการรุนใหม (Modern Entrepreneur) เปนหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อสนับสนุนให
นิสิตที่มีแนวคิดทําธุรกิจสามารถเลือกเรียนได (5.1-6-1)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 5.1
ระดับ 6
3
ระดับ 5
สกอ.ที่ 5.1
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
5.1-1–1
5.1-1– 2
5.1-1-3
5.1-1-4
5.1-2-1
5.1-2-2
5.1-3-1
5.1-3-2
5.1-3-3
5.1-3-4
5.1-4-1
5.1-5-1
5.1-5-2
5.1-5-3
5.1-5-4
5.1-5-5
5.1-5-6
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พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 6
คะแนน 3

ชื่อเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555 ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นโยบายและแผนการบริหารดานบริการวิชาการ พ.ศ.2550-2554 ของสํานักงาน
บริการวิชาการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานบริการวิชาการ
ประชุมสัมมนาเรื่อง” บนเสนทางวิชาการและการนําผลงานสูเชิงพาณิชย ของ มก.”
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552
คําสั่งประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ คณะกรรมการบริหาร
บริการวิชาการ
คําสั่งประกาศแตงตั้งคณะกรรมการบริหารบริการวิชาการ
ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551
สรุปสาระสําคัญของระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551
การพิจารณาอนุมัติการดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการใหม
แนวนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการที่พนกําหนด
บทสรุปผูบริหาร ผลการประเมินการฝกอบรมโครงการบริการวิชาการตางๆ ของ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
แบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพ
(สปค.01)
การประชุมประมวลองคความรูและระดมความเห็นเรื่องศักยภาพน้ําบาดาลใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2552
การเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง จํานํา-ประกันราคา...ฤาแกปญหาสินคาเกษตรไทย
วันที่ 17 กรกฎาคม 2552
การสัมมนา Water and Wastewater Management : lsrael Technology เมื่อ
18 สิงหาคม 2552
การสัมมนาเรื่อง ลงทุนไบโอแกสในฟารมปศุสัตว ผลิตไฟฟาและปุยอินทรียกําไร
หลายตอ
การประชุมเวทีขาวไทย 2552 เรื่อง วิกฤตขาวไทย : ใครจะแก
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

หมายเลขเอกสาร
5.1-6-1

ชื่อเอกสาร
รายงานการประชุมการจัดทํารายวิชาผูประกอบการรุนใหม (Modern
Entrepreneur)
แหลงขอมูล : สํานักงานบริการวิชาการ
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : วราภรณ ภายศรี โทร. 0-2942-7605 ภายใน 2050
ตัวบงชี้ที่ 5.2

เปาหมาย

: รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
: รอยละ 30

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 5.2

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 3.2

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,441 คน ลาศึกษาตอ 267 คน
ปฏิบัติงานจริง 2,174 คน จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 212 คน ลาศึกษาตอ 11 คน ปฏิบัติงานจริง 201 คน
โดยมี จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า ที่ มี ส ว นร ว มในการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม เป น ที่ ป รึ ก ษา เป น
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 1,004 คน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติตออาจารยประจําคิดเปน รอยละ 41.13
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – 24

คะแนน 3
รอยละ 25 หรือมากกวา

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้
มก.ที่ 5.2
สกอ.ที่ 5.2

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
1,004 รอยละ
3
2,441 41.13

เปาหมาย
ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

รอยละ
30.00

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ 39
คะแนน 3
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 5.2
1,931 รอยละ
3
สกอ.ที่ 5.2 2,441 79.11

เปาหมาย
ป 52

พัฒนาการ

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

รอยละ
30.00

ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ 39
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2 -1
รายชื่ออาจารยประจําทีม่ ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2552
แหลงขอมูล : คณะวิชา สถาบัน สํานัก หนวยงานสนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ 5.3

เปาหมาย

: รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
: รอยละ 92

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 5.3

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 3.1

ผลการดําเนินงาน
ในป การศึ ก ษา 2552 มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตรมี อาจารยจํ านวน 2,441 คน ลาศึ ก ษาตอ 267 คน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,174 คน ตามพันธกิจที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือการใหบริการ
วิชาการแกสังคม เพื่อใหความรูแกประชาชน โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ทั้งสิ้น 753
กิจกรรม/โครงการ ดังนั้นรอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจําทั้งหมด
นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง คิดเปนรอยละ 34.64
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - 19
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คะแนน 2
รอยละ 20 – 29

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

คะแนน 3
รอยละ 30 หรือมากกวา

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้
มก.ที่ 5.3
สกอ.ที่ 5.3

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
รอยละ
2,174 34.64
753

3

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 5.3
สกอ.ที่ 5.3

2,248 รอยละ
2,174 103.40

3

เปาหมาย
ป 52

พัฒนาการ

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

รอยละ
91.93
คะแนน 3

รอยละ
92.00

เปาหมาย
ป 52

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ป 51

พัฒนาการ

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
91.93
คะแนน 3

รอยละ
92.00

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
5.3-1

ชื่อเอกสาร
แบบเก็บขอมูลดิบ กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ
แหลงขอมูล : สํานักสงเสริมและฝกอบรม
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ยุพวัลย ทองใบออน และวสันต ชุณหวจิ ิตรา
โทร.0-2942-8707 ภายใน 2038 ตอ 311
ตัวบงชี้ที่ 5.4

: รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

เปาหมาย

: รอยละ 80

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 5.4

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

ผลการดําเนินงาน
ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ป ง บประมาณ พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดกําหนดตัวชี้วัดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อมุงพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และการใหบริการใหสอดคลอง กับความตองการของนิสิต
นั ก ศึ ก ษา และมุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามความต อ งการของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต โดยมอบหมายให
สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ดํ า เนิ น การสํ า รวจเรื่ อ ง “โครงการการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และ
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552“ ขึ้น
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ทั้ ง นี้ “โครงการการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2552“ ก.พ.ร. โดยคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบราชการเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดกําหนด การสํารวจเปน 2 สวน ดังนี้
1. การสํ า รวจความพึ ง พอใจต อ บั ณ ฑิ ต ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต กํ า หนดประเด็ น การสํ า รวจความพึ ง พอใจ
จากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบดวย
3 ประเด็น ดังนี้
1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ
3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. การสํ า รวจความพึ ง พอใจต อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ประเด็ น การสํ า รวจ
ความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังนี้
1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา
จากผลการสํารวจพบวา ในภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับผลสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คิดเปนรอยละ 81.04 หรือ
4.0519 คะแนน ซึ่งจําแนกตามประเด็นการสํารวจ ดังนี้
1) การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต ผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 84.18 หรือ 4.2089 คะแนน ซึ่งจากการสํารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในประเด็นของการประเมิน 3 ดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยู
ในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด (คิดเปนรอยละ 88.75 หรือ 4.4374 คะแนน)
รองลงมา ได แ ก ความรู ค วามสามารถพื้ น ฐาน (คิ ด เป น ร อ ยละ 82.90 หรื อ 4.1450 คะแนน) และความรู
ความสามารถทางวิชาการ (คิดเปนรอยละ 80.89 หรือ 4.0444 คะแนน)
2) การสํารวจความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 77.90 หรือ 3.8948 คะแนน ซึ่งจากการสํารวจ
เพื่อประเมินความพึงพอใจในดานการใหบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในประเด็นหลักของการประเมิน
2 ดาน พบวา นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นการใหบริการดานวิชาการ (คิดเปนรอยละ 77.05 หรือ
3.8523 คะแนน) และ ประเด็นการใหบริการทั่วไป (คิดเปนรอยละ 76.04 หรือ 3.8019 คะแนน) ตามลําดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรายงานผลการสํารวจความพึงพอใชของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังกลาวขางตน ตอที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่
5 เมษายน 2553 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ในประเด็ น ที่ มี ค ะแนน ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจ น อ ยกว า ร อ ยละ 80 ว า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรมีแนวทางพัฒนาปรับปรุงการใหบริการนิสิตนักศึกษาตอไป
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดยคณะกรรมการการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ร าชการ ได มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 (5.4-2) มอบหมายให
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สํานักงาน ก.พ.ร. มก. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตาม
ขอสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. มก. ไดดําเนินการสรุปและแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ในประเด็นการสํารวจที่ไดรับความพึงพอใจนอยกวา รอยละ 80 (5.4-3) ทั้งนี้ เพื่อเปน
การเตรี ย มความพร อ มในการสํ า รวจความพึ ง พอใจของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ต อ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ใน
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการรวบรวม ข อ มู ล จากหน ว ยงาน เพื่ อ เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาตอไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 65 – 74

คะแนน 2
รอยละ 75 – 84

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 5.4
รอยละ
รอยละ
2
81.04
80.00
สกอ.ที่ 5.4

คะแนน 3
รอยละ 85 หรือมากกวา
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
81.80
คะแนน 2

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
5.4-1

ชื่อเอกสาร
รายงานเรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
5.4-2
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
5.4-3
หนั ง สื อ ศธ. 0513.10101/420 เรื่ อ ง รายงานการสํ า รวจความพึ ง พอใจของนิ สิ ต
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
แหลงขอมูล : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ชอทิพย เวียงสงค โทร. 02-940-7199 ภายใน 4775
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ตัวบงชี้ที่ 5.5

:

มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย
5 ขอ

เปาหมาย

:

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 3.3

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
; 1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอนและการวิจัย
; 2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน อยาง
นอย 1 โครงการ
; 3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัย อยางนอย 1
โครงการ
; 4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ
การวิจัย อยางนอย 1 โครงการ
; 5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย
1 โครงการ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้
1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียน
การสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดนโยบายและแผนการดานบริการวิชาการ พ.ศ.
2550 – 2554 (5.5-1-1) รวมทั้งระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547 เพื่อเปนหลักการในการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการ (5.5-1-2) โดยแตละคณะวิชา มีการจัดทําแผนงานและไดดําเนินงานตามแผนในการนํา
ความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เชน
1.1 คณะเกษตร กําแพงแสน มีแผนการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมา
ใชในการเรียนการสอนและการวิจัย ตัวอยางเชน แผนยุทธศาสตรภาควิชาโรคพืช
1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการใหอาจารยผูทําหนาที่หัวหนาโครงการบริการวิชาการระบุในรายงาน
เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานและปดโครงการวาไดนํามาใชสอนในวิชาใดบาง และใหมีการตอยอด
เขียนรายงานฉบับสมบูรณในรูปแบบงานวิจัยดวยถาในโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกันและมี
ความเปนไปได
2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
อยางนอย 1 โครงการ โดยแตละคณะวิชามีการจัดทําแผนการสอนโดยสอดแทรกองคความรูที่ไดจากการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ (5.5-2-1) เชน
2.1 คณะประมง ไดนํามาองคความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ และงานวิจัยตาม
โครงการดังกลาวมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนวิชาจุล
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ชีววิทยาทางทะเล (Marine Microbiology) รหัสวิชา 255411 เกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจุลชีพ
ในทะเล ไดแก แบคทีเรีย รา ยีสต และแพลงกตอนพืช ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอขบวนการทางชีววิทยา
ทางทะเล อีกทั้งไดนําผลจากโครงการพัฒนาวิชาการดังกลาวไปเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย โครงการ
ความหลากหลายทางชนิดของผูผลิตขั้นตนในระบบนิเวศทะเลและชายฝง (Biodiversity of
Primary Producer in Marine and Coastal Ecosystem) ซึ่งเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การวิจัยและการบริการวิชาการ และสงเสริมบทบาททางวิชาการของคณะฯ และภาควิชาฯ ในการ
พัฒนาสังคมเรียนรูที่เปนรูปธรรม
2.2 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มีก ารนํ า ความรูและประสบการณ จ ากบริ ก ารวิช าการมาใชใ นการสอน
มากกวา 1 โครงการ เชน โครงการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม นําไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
0120331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ รศ.ประทีป ดวงเดือน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการสร า งแบรนด เ ครื่ อ งหนั ง ด ว ยอั ต ลั ก ษณ ไ ทย นํ า มาใช ใ นการเรี ย นการสอนวิ ช า
01055496 Selected Topics in Textile & Product Technology หัวขอ Fashion Branding
- โครงการกิจกรรมลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 นํามาใชฝกอบรมนิสิต โดยการลดของเสียลดพลังงาน นําของเสียหรือพลังงานกลับมา
ใชใหมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารชวงปดภาคฤดูรอน
2.4 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชใน
การเรียนการสอน ตัวอยางเชน รายวิชา 02031271 คลินิกสุขภาพพืช I และรายวิชา 031484 เซรุม
วิทยาทางดานโรคพืช
2.5 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการประกวดแตงหนาเคก กับวิชาเบเกอรี่
อ.โสรยา โดยมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียน
การสอน
3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัย อยาง
นอย 1 โครงการ โดยคณะวิชาในมหาวิทยาลัยมีการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ และสามารถนําความรูจาก
โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพของหนวยงานสนับสนุนที่มีการใหความรูในสาขาวิชาแนวทางเดียวกับการนํามา
ประยุกตใชในการวิจัย (5.5-3-1) เชน
3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการนําความรูและประสบการณจ ากบริการวิ ชาการมาใชในการวิจั ย
มากกวา 1 โครงการ เชน โครงการบริการวิชาการเพิ่มผลผลิตของตนสบูดําเพื่อเปนพลังงานทดแทน
ในอนาคต นํามาใชในการวิจัยโครงการโครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของตนสบูดําเพื่อเปนพลังงาน
ทดแทนในอนาคต
3.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการสรางขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาและการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
โดยกลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย (University Industry
Research Collaboration : U-IRC)
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน – IRPUS
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

133

3.3 คณะเกษตรมีการสนับสนุนและผลักดันใหมีการนําขอมูลจากการการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย เชน การปรับเนื้อหาการสอนใหมีการยกตัวอยาง
กรณีศึกษาจากการบริการวิชาการ ไดแก วิชา 01008481 Plant Disease Diagnosis, 01008467
Phytopathology, 01008469 Disease of Economic Crop, 01008469 Disease of Economic
Crop, 01008578 Plant Disease Biosecurity เปนตน และการนําความรูจากการอบรมมา
ประกอบการวิจัยในการของบประมาณสนับสนุนปถัดไป
3.4 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชใน
การวิจัย เชน โครงการใหบริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย
3.5 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โครงการสาธิตการผลิตไอศกรีมนมสด มาใชใน
การวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยการผลิตไอศกรีมหมอน ของ อ.อริสรา โพธิ์สนาม
4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
และการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ โดยแตละคณะมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยไดเปนอยางดี (5.5-4-1) เชน
4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลดานการเกษตรและ
บริการขอมูล นํามาใชในการเรียนการสอนวิชา 204463 และ 204461 วิชาการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติเบื้องตน นํามาใชพัฒนาการวิจัย คือ
*เครื่องมือชวยแปลอังกฤษ-ไทยรวมกันบนเว็บ : ภาษาอาสา
*เครื่องมือกํากับคลังความรูเชิงความหมายบนเว็บ(Web-based Semantic Content
Marking)
*เครื่องมือติดตามและแสดงผลเชิงความหมาย (Semantic Tracking/Browsing)
*เครื่องมือชวยสราง Ontology Workbench : AOS Workbench
4.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการ Probiotic functions : antagonism, immune Response and its promotant :
Prebiotic” นํามาใชในการเรียนการสอนวิชา 051484 Feed Biotechnology และวิชา
0515250 Probiotic and Application in Agro-Industry โดยมีการเพิ่มเนื้อหาที่ไดจากการ
ประชุมในสวนของภาคบรรยายดวย และเพื่อเสริมความเขมแข็งของงานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
อยู ไดแก โครงการงานวิจัยปฏิบัติการเฉพาะทาง Probiotics and Prebiotics for Health และ
โครงการสารยับยั้ งจากแบคทีเ รียกรดแลคติก นอกจากนั้น ทํา ใหเ กิดโครงการวิจัย รว มกั บ
ตางประเทศดาน Microbiota ในมนุษยอีกดวย
- โครงการพัฒนาหลักการสรางวิธีการชักตัวอยางตามหลักสากลเพื่อเปนสวนหนึ่งของงานการ
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร นํามาใชในการเรียนการสอนวิชา 057541 การ
จัดการคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร โดยการนําตัวอยางและสถานการณที่พบในโรงงาน
หรือแหลงผลิตวัตถุดิบมารวบรวม เพื่อจัดทําหนังสือประกอบการสอน และการนําเหตุการณ
จริงที่ไดจากการบริการวิชาการนี้ ซึ่งพบจากอุตสาหกรรมมาตอยอดเปนงานวิจัยสําหรับการ
ทํ า การศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระของนิ สิ ต ปริ ญ ญาโท เช น การจั ด ทํ า ระบบการตรวจสถานะ
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ประกอบการของผูสงมอบวัตถุดิบ และการสรางแผนการชักตัวอยาง เพื่อการตรวจรับ สําหรับ
โรงงานอาหารแชแข็ง
- โครงการสรางขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาและการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
โดยกลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย (University Industry
Research Collaboration : U-IRC)
4.3 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช
ในการเรียนการสอนและการวิจัย เชน โครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อสนับสนุนการผลิตพืช
ในระบบเกษตรที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย
4.4 คณะทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละอุ ต สาหกรรมเกษตร โครงการฝ ก อบรมการเลี้ ย งแกะขุ นนํ า มา
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตสัตว และนํามาใชใน
การวิ จั ย เรื่ อ งการใช ผ ลพลอยได จ ากโรงงานแป ง มั น สํ า ปะหลั ง ในระดั บ สู ง เป น แหล ง ทดแทน
พลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน
5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
อยางนอย 1 โครงการ โดยแตละคณะวิชามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ (5.5-5-1) เชน
5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ ตัวอยางเชน โครงการศึกษาการพัฒนาแหลงน้ํา ระบบระบายน้ํา และการผันน้ํา
เพื่อจัดทําแผนที่ปฏิบัติการลุมน้ําสาขา ลุมน้ําบางปะกง ปราจีนบุรีและทาจีน นํามาบูรณาการการ
สอนวิชา 209423 วิศวกรรมชลศาสตร และนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการไป
พัฒนางานวิจัยโครงการการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของประตูระบายน้ําบรมธาตุดานไฟฟาพลัง
น้ําและการติดตั้งกังหันผลิตไฟฟาพลังน้ํานํารอง ของ รศ.ชัยวัฒน ขยันการนาวี ภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ํา
5.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- การนํา Probiotic และ Prebiotic ใชในการสอนวิชา 051484 และ 051525 และเปนหัวขอของ
โครงการวิจัยที่ดําเนินการอยู โดยเฉพาะงานดานสารยับยั้งจากเชื้อโพรไบโอติก และเอนไซมที่
ใชในการสังเคราะห MOS
- โครงการพัฒนาหลักการสรางวิธีการชักตัวอยางตามหลักสากลเพื่อเปนสวนหนึ่งของงานการ
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร โดยการจัดฝกอบรมความรูพื้นฐานดานสถิติ เพื่อ
งานการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ เจาหนาที่จากกรมการที่เกี่ยวของ โดยมีนิสิตที่ลงเรียน
วิชา 057541 เปนผูชวยสอนในการอบรมดังกลาว ซึ่งหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาว เกิดจาก
ความตองการของผูใชงานในกรมกองที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูลความตองการและปญหาตาง ๆ
ระหวางการจัดโครงการพัฒนาวิชาการดังกลาว ซึ่งการจัดอบรมระหวางผูมีประสบการณการ
ทํางานตรงรวมกับนิสิต ทําใหเกิดการถายทอดความรูและแนวทางปฏิบัติระหวางกลุมบุคคล 2
ฝาย ใหเกิดการเรียนรูกัน
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5.3 คณะเกษตร กําแพงแสน มีโครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย ประจําป 2553
5.5 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โครงการฝกอบรมกลุมผูผลิตสินคาขาวฮาง
จังหวัดสกลนคร มาใชในการเรียนการสอนวิชาหลักวิศวกรรมอาหาร และ ใชในงานวิจัยเรื่อง ผล
ของสมบัติเชิงวิทยากระแสของโจกขาวฮางที่มีตอโครงสรางและสมบัติเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ
อบแหง (สกว.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
1 ขอ

คะแนน 2
2 ขอ

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก. ที่ 5.4

5 ขอ

3

5 ขอ

คะแนน 3
3 ขอ หรือมากกวา
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

5 ขอ
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.5-1-1
นโยบายและแผนการบริหารดานบริการวิชาการ พ.ศ. 2550 - 2554
5.5-1-2
ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547
5.5-2-1
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาตางๆ เชน คณะประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
5.5-3-1
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาตางๆ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
5.5-4-1
รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชาตางๆ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
แหลงขอมูล : คณะวิชา สํานัก สถาบัน หนวยงานสนับสนุน
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ตัวบงชี้ที่ 5.6

:

คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมตออาจารยประจํา
300,000 บาท/คน

เปาหมาย

:

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 3.4

ผลการดําเนินงาน
ในป การศึ ก ษา 2552 มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตรมี อาจารยจํ านวน 2,441 คน ลาศึ ก ษาตอ 267 คน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,174 คน และมีคาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม เทากับ 232,085,352.99 บาท ดังนั้นคาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจําทั้งหมด นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง คิดเปน 106,754.99 บาทตอคน มา
จากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ทั้งสิ้น 753 กิจกรรม/โครงการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
1 - 4,999 บาท/คน

คะแนน 2
5,000 – 7,499 บาท/คน

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 5.6

106,754.99
บาทตอคน

3

300,000
บาทตอคน

คะแนน 3
มากกวา 7,500 บาท/คน
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

328,132.12
บาทตอคน
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
5.6-1

ชื่อเอกสาร
แบบเก็บขอมูลดิบ คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม
แหลงขอมูล : สํานักสงเสริมและฝกอบรม
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ยุพวัลย ทองใบออน และวสันต ชุณหวจิ ิตรา
โทร.0-2942-8707 ภายใน 2038 ตอ 311
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ตัวบงชี้ที่ 5.7

: รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา

เปาหมาย

: 300,000 บาทตอคน

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 3.6

ผลการดําเนินงาน
.
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,441 คน ลาศึกษา
ตอ 267 คน อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,174 คน มีรายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด
1,218,704,809.12 บาท ดั ง นั้ น รายรั บ ในการให บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ต อ อาจารย ป ระจํ า
คิดเปน 560,581.76 บาท/คน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
1 - 14,999 บาท/คน

คะแนน 2
15,000 – 19,999 บาท/คน

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 5.7

560,581.76
บาท/คน

3

300,000
บาท/คน

คะแนน 3
20,000 บาท/คน หรือมากกวา
พัฒนาการ
ป 51
364,591.25
บาท/คน
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.7 –1
สรุปโครงการพัฒนาวิชาการประจําป 2552
แหลงขอมูล : งานบริการวิชาการ สํานักงานบริการวิชาการ

138

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

.

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึง การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ถือเปนพันธกิจ
สําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีระบบและกลไกควบคุมใหการ
ดําเนินงานในดานนี้ไดบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยมุงหวัง โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวยรองอธิการบดีฝายอํานวยการเปนประธาน และคณะกรรมการมาจากหนวยงาน
ตางๆที่มีภารกิจทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกองกิจการนิสิตเปนฝายเลขานุการ เพื่อทําหนาที่
กําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทางการจัดกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนดานการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเขาใจ และศรัทธาในสถาบันศาสนา ตลอดจนการสรางสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศทางวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย
การดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัย มีกองกลางและกองกิจการนิสิตเปนฐานใน
การดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินภารกิจในดานศิลปวัฒนธรรม เชน สถาบันภาษาศาสตร
และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร หอจดหมายเหตุ เปนตน ในสวน
ของนิสิตมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ปจจุบันมี 19 ชมรม จําแนกเปน
ชมรมดานศาสนา ชมรมดานวัฒนธรรมและประเพณี ชมรมดานดนตรี และชมรมดานศิลปวัฒนธรรมเฉพาะดาน
ชมรมดังกลาวอยูในความดูแลของกองกิจการนิสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่
กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของชมรมต า งๆ นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได ส นั บ สนุ น ให ห น ว ยงานต า งๆ
ของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไดทํ า กิจ กรรมรว มกัน ด า นทํ านุ บํ ารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมอี ก ดว ย เช น กิ จ กรรม
เสริมสรางความสัมพันธอันดีของบุคลากรและนิสิต ในโอกาสประเพณีสําคัญของไทย ไดแก พิธีทําบุญในวัน
สําคั ญทางศาสนา วัน มาฆบูช า วั นวิ ส าขบูช า วั นอาสาฬหบูชา งานสื บสานประเพณี สงกรานต ในรั้ วนนทรี
งานนนทรีสีทองเพื่อแสดงมุทิตาจิตตอบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระอายุราชการ พิธีถวายผาพระกฐิน
พระราชทาน งานวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด การจัดสัมมนานานาชาติเรื่องวัฒนธรรมผาไทย เปน
ตน และมหาวิทยาลัยยังไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การจัดโครงการศิลปวัฒนธรรม ตามขอเสนอของคณะ
และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามกรอบการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาไทย การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม
การบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิ
ปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้ประเมินฯ ไวในองคประกอบที่ 6 จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลอง
กับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้ และสอดคลองกับตัวบงชี้ของสมศ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ โดยในปการศึกษา
2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ
ใน ภาพรวมขององค ป ระกอบที่ 6 จํ า นวน 3 ตั ว บ ง ชี้ เท า กั บ 2.67 คะแนน สํ า หรั บ
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.7
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ตารางที่ 2.7 ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

องคประกอบ/
ตัวบงชี้
6.1 มีระบบและกลไก
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.2 รอยละของ
โครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษพัฒนา
และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวน
นิสิต
6.3 รอยละของ
คาใชจายและมูลคาที่
ใชในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ปการศึกษา
ปการ
หนวย
2552
ศึกษา 2551
ประเมิน กรรม
2552
ตนเอง

การ

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2551

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ระดับ

4

4

4

4

3

3

3

รอยละ

4

4.11

3.62

3.62

3

3

3

รอยละ

0.56

0.48

0.65

0.65

1

2

2

คะแนนผลการประเมิน 2.67
โดยมีรายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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2.67

ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน
ตนเอง

กรรม ประเมิน กรรม
การ ตนเอง การ

ตัวบงชี้ที่ 6.1

:

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปาหมาย

:

ระดับ 4

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 6.1

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ ชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงาน 4 ระดับ ดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ ไดแก แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(พ.ศ. 2552-2555) นําเสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2552 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการทํานุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (6.1-1-1) เพื่อกําหนด
นโยบายดานการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับ
นโยบายดังกลาว โดยมีกองกลางเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ห น ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ดู แ ลทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยเฉพาะ คื อ สํ า นั ก
พิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร (6.1-1-2)
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนิน
กิจ กรรมอย า งต อ เนื่ อง มหาวิ ทยาลัย ไดแ จ งแผนยุ ท ธศาสตรด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของมหาวิท ยาลั ย ไปยั ง
หนวยงานตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนงาน ซึ่งกองกิจการนิสิตไดรวบรวมกิจกรรมการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดังกลาว (6.1-2-1)
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3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ
3.1 การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยไดพัฒนา
โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งในอดีตที่ผานมากําหนดใหนิสิตเขารวมไมนอยกวา 15 กิจกรรม ไมนอยกวา
100 ชั่ วโมง ซึ่งโครงสร างเดิม ไดใช มาตั้งแตปการศึก ษา 2548 เพื่ อใหสอดคลอ งกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ โดยในโครงสรางใหมนี้ไดกําหนดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเปนกิจกรรมหนึ่งในดานกิจกรรม
เสริมสรางสมรรถนะนิสิตดานคุณธรรม (6.1-3-1)
3.2 การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับงานวิจัย ไดมีการสรางความรูทาง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการวิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมดนตรีในพิธีกรรมการเกษตรของชนเผาไท” โดยอาจารยอรไท ผลดี
จากสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
3.3 การบูรณาการงานทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการทางวิชาการแกสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย ได ส นั บ สนุ น ให บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยในแขนงตางๆ เปนวิทยากรแกหนวยงานตางๆ และใหความรวมมือตอหนวยงานตางๆ ในการรับ
เปนเจาภาพการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม เชน ใหความรวมมือตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการเปนเจาภาพจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม เชน งานเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร ไดเสนอผลงานวิจัย เรื่อง เครื่องดนตรีในพิธีกรรม
การเกษตร ในงานนิทรรศการ”บนเสนทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ระหวางวันที่ 29 มกราคม -6
กุมภาพันธ 2553 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ไดจัดกิจกรรมเผยแพรความรูและสราง
เสริมโลกทัศนทางภาษาและวัฒนธรรมแกประชาชนทั่วไป
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การ
จัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง มหาวิทยาลัยไดกําหนด
นโยบายใหชมรมกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรมใหเพิ่มมากขึ้น
และเปนไปอยางตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูแกบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย สรางบรรยากาศ
ทางด า นศิ ล ปวัฒ นธรรมภายในมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนสร า งโอกาสการรวมตั ว ของชมรมกิ จ กรรมนิ สิ ต เพื่ อ
สรางสรรคการดําเนินกิจกรรม จึงทําใหเกิดโครงการวันสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ศิลป&ศาสตร) ขึ้น
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีโครงการสัมมนากิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรม โดยนํานิสิตจากชมรมกิจกรรม
นิสิตดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 19 ชมรม ไปสัมมนารวมกันเพื่อสรางทิศทางการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
ใหมีความชัดเจนในแนวทาง ตลอดจนสอดคลองกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย (6.1-4-1)
มหาวิทยาลัย ไดจั ดสรรงบประมาณเพื่ อจั ดซื้อ เครื่ องดนตรี ทดแทนเครื่ องดนตรี เก าที่ชํ ารุดแกช มรม
กิจกรรมนิสิตดานดนตรี เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมรมกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยไดกําหนดคานิยมหลัก (Core Value) แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตน ไดแก
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม โดยไดจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และเผยแพรให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตน
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มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองกิจการนิสิตเปนฐานในการดําเนินงานเพื่อรวบรวมโครงการดาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของหน ว ยงานต า งๆ ที่ ป ระสงค จ ะขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด สรร
งบประมาณเพื่อการสนับสนุน ทั้งในสวนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และในสวนขององคกรกิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีการจัดทําฐานขอมูลการวิจัยเพื่อใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ในสวนของ
ขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมจะอยูในฐานขอมูลการวิจัยของคณะสังคมศาสตร ซึ่งฐานขอมูลวิจัยทางดาน
สังคมศาสตรจะมีขอมูลวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมสูนานาชาติ โดยเผยแพรผานเว็บไซดของมหาวิทยาลัย
(คณะสังคมศาสตร)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 6.1
ระดับ 4
3
ระดับ 4
สกอ.ที่ 6.1

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 4
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
6.1-1-1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1-1-2
SARสํานักพิพธิ ภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
6.1-2-1
แผนยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม
6.1-3-1
คูมือกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2553
6.1-4-1
โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรม
แหลงขอมูล : กองกิจการนิสิต
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ดร.จิรวัฒน วีรังกร โทร 0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 121
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ตัวบงชี้ที่ 6.2
เปาหมาย

: รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต
: รอยละ 4

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 6.2

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 4.1

ผลการดําเนินงาน
ในรอบป ก ารศึ ก ษา 2552 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหคณะวิชาดําเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชวงศ กิจกรรมการ
อนุรักษทางดานการเกษตร เปนตน เพื่อใหนิสิตและบุคลากรเขารวมไดอยางทั่วถึง โดยมีกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต ดังนี้
1. กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษา 2552 เทากับ
1,228 กิจกรรม
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในปการศึกษา 2552 เทากับ 33,7878.16
คน
3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนิสิต เทากับ รอยละ 3.62
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 1.4

คะแนน 2
รอยละ 1.5 – 1.9

คะแนน 3
รอยละ 2.0 หรือมากกวา

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
= บรรลุ
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 52

= ไมบรรลุ

มก.ที่ 6.2

1,228
33,878.16

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
6.2-1

รอยละ
3.62

3

รอยละ 4

พัฒนาการ
ป 51
รอยละ
4.11

คะแนน 3

ชื่อเอกสาร
จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในป
การศึกษา 2552

แหลงขอมูล : กองกิจการนิสิต
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : คณิศร สัจจะธีระกุล โทร 0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 134
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ตัวบงชี้ที่ 6.3
เปาหมาย

: รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
: รอยละ 0.56

ตัวบงชี้ของสกอ.

: -

ตัวบงชี้ของสมศ. : 4.2

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาใชจายในการอนุรักษ พัฒ นา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตองบประมาณการดําเนินการ ดังนี้
1. กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2552 เทากับ
1,228 กิจกรรม โดยมีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม ใน
ปการศึกษา 2552 เทากับ 40,142,879.28 บาท
2. งบดําเนินการ ในปงบประมาณ 2552 เทากับ 6,171,735,726 บาท
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 0.01 – 0.49
ของงบดําเนินการ

คะแนน 2
รอยละ 0.50 – 0.99
ของงบดําเนินการ

คะแนน 3
รอยละ 1.00 หรือมากกวา
ของงบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
= บรรลุ
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 52

= ไมบรรลุ

40,142,879.28

รอยละ
มก.ที่ 6.3
. 6,171,735,726 0.65

2

รอยละ
0.56

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
0.48

คะแนน 1

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
6.3-1

ชื่อเอกสาร
จํานวนคาใชจายในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ใน
ปการศึกษา 2552
แหลงขอมูล : กองกิจการนิสิต
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : คณิศร สัจจะธีระกุล โทร 0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 134
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี น โยบายด า นการบริ ห ารจั ด การ ดั ง นี้ พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
อยางเปนธรรม เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระจายอํานาจใหวิทยาเขต สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดําเนิน
ภารกิจตางๆ สงเสริมการประหยัดพลังงาน และการเตรียมความพรอมเปน ม.ในกํากับ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ป ระเมิ น ฯ ไว ใ นองค ป ระกอบที่ 7 จํ า นวน 11 ตั ว บ ง ชี้ ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 9 ตัวบงชี้ และสอดคลองกับตัวบงชี้ของสมศ. จํานวน 5 ตัวบงชี้ โดยใน
ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององคประกอบ
ที่ 7 จํานวน 11 ตัวบงชี้ เทากับ 2.73 คะแนน สําหรับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ
เทากับ 2.55 คะแนน รายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.8
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ตารางที่ 2.8 ผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องคประกอบ/ตัวบงชี้

7.1 สภามหาวิทยาลัย
ใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและ
สามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัยใหแขงขัน
ไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของ
ผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย
7.3 มีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู
องคการเรียนรู โดย
อาศัยผลการประเมิน
จากภายใน และ
ภายนอก
7.4 มีระบบและกลไก
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจยั
7.6 ระดับความสําเร็จ
ในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
7.7 รอยละของอาจารย
ประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพในระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

เปาหมาย
ปการ
ศึกษา
2552

2551

ขอ

5

ระดับ

หนวย

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552

2551

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

4

5

4

4

4

4

ระดับ

4

5

ระดับ

5

ระดับ

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

3

3

2

4

3

3

3

2

1

3

1

1

5

4

3

3

2

2

6

5

6

2

3

3

2

ระดับ

5

5

5

5

3

3

3

รอยละ

4.6

5.24

6.94

5.69

3

3

3
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ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

ประเมิน
ตนเอง
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กรรม
การ

องคประกอบ/ตัวบงชี้

หรือนานาชาติ
รางวัลดานการวิจัย
7.8 มีการนําระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จ
ของการถายทอดตัวบงชี้
และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับ บุคคล
7.10 งบประมาณ
สําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งใน
ประเทศและ
ตางประเทศตอ
อาจารยประจํา
7.11 รอยละของ
บุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และ
ทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและ
ตางประเทศ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

เปาหมาย
ปการ
ศึกษา
2552

2551

ระดับ

5

ระดับ

8

บาท
ตอคน

26,603

รอยละ

74

หนวย

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552

2551

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

5

5

5

8

8

8

30,407.77 28,543.43 31,218.40

81.27

100

100

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

คะแนนผลการประเมิน 2.73 2.55
โดยมีรายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ตัวบงชี้ที่ 7.1

:

สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล

เปาหมาย

:

5 ขอ

ตัวบงชี้ของ สกอ.

:

7.1

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 5.1

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ
; 1.
มหาวิทยาลัย
; 2.
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มากกวา
ปละ 2 ครั้ง
; 3.
มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้ง
มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชุม
; 4.
สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่
ตกลงกันไวลวงหนา
; 5.
สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในป ก ารศึ ก ษา 2552 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ส ว นร ว มในการกํ า หนด ให ค วามเห็ น ชอบ ทิ ศ ทาง
ยุ ท ธศาสตร และนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ในการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ผลั ก ดั น
มหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล (7.1-1-1 และ 7.1-1-2) ดังนี้
1.1 การพิจารณานโยบายและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานตาง ๆ
ไดแก ดานกิจการสภามหาวิทยาลัย ดานการพัฒนาบุคลากร ดานความเปนนานาชาติ และดานการพัฒนานิสิต
โดยเชิญ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร กรรมการบริหาร สมศ. และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
บรรยายพิเศษในหัวขอ “การพัฒนาอุดมศึกษาสมัยใหม” ในการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2552 ณ เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
1.2 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑในการปรับแผนการรับนิสิต โดยพิจารณาอัตราการขยายตัว
ของขอมูลนิสิตจริง 3 ป ยอนหลัง (2 - 4%) เพื่อนํามากําหนดเปนแผนในการรับนิสิตในปถัดๆ ไป ตามขอเสนอแนะ
จากการประเมินผลของ ก.พ.ร. และ สมศ. ดานจํานวนนิสิต รวมถึงการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในดานจํานวนนิสิต
ดานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งการเพิ่มจุดเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ไวในแผนปฏิบัติราชการ
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ดังกลาว โดยทบทวนและปรับเปาหมายตัวชี้วัดดานการวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อรองรับโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่งจะเริ่มในปงบประมาณ 2553 - 2555
การพิจารณาแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 - 2555
โดยปรับกรอบระยะเวลาจาก พ.ศ. 2552 - 2555 เปน พ.ศ. 2553 - 2555 เพื่อใหสอดคลองกับปงบประมาณ
2553 ที่เริ่มตนในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และแผนงานสําคัญของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะงานวิจัยและบริการ
วิชาการเปรียบเทียบกับกรอบของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนการดําเนินงานตาม
การเลือกกลุมสถาบันเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
แผนการดําเนินงานภายใตทุนวิจัยที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9
แหง เพื่อชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนงานมหาวิทยาลัยไดชัดเจนยิ่งขึ้น
• การพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับ บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยใหแตละวิทยาเขตตระหนักและใหความสําคัญในการ
กระตุนใหเกิดการวิจัยอยางเปนรูปธรรม และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก รวมถึงการสนับสนุน
ใหคณาจารยเสนอขอตําแหนงวิชาการเพิ่มมากขึ้น
1.3 การจัดการเรียนการสอน สภามหาวิทยาลัยไดใหนโยบาย แนวทาง และขอเสนอแนะ เพื่อเปน
นโยบายดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ (7.1-1-2) ดังนี้
การพิ จ ารณาทบทวนสถานภาพสํ า นั ก งานบริ ห ารกลุ ม ภารกิ จ วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ตามมติของคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
ใหนํามติดังกลาวเปนนโยบายดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ กลาวคือ หนวยงานใดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ทําหนาที่ติดตอประสานงาน ไมควรมีหนาที่จัดการเรียนการสอน การเสนอขอเปดหลักสูตรและรายวิชาใดๆ ให
อยูภายใตการดําเนินการของภาควิชาและคณะเทานั้น กรณีหลักสูตรสหวิทยาการที่เกี่ยวของกับหลายสาขาใน
คณะเดียวกันหรือตางคณะ ใหมีการหารือรวมกันระหวางคณะ เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบหลักใหแลวเสร็จกอนเสนอ
ขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางคณะ/ภาควิชา
หรือหนวยงานภายนอกในการสรางหลักสูตรใหม และ/หรือหลักสูตรที่ควรจะยุบรวมเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรใหม
โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกรวมเปนกรรมการดวย อีกทั้งปจจุบันการเปดสอนหลักสูตร แผน ข มี
จํ า นวนนิ สิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให นิ สิ ต ใน แผน ก ลดลง ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ นโยบายการเป น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเปดหลักสูตร แผน ข ที่มีแผนการรับนิสิตในจํานวนที่เหมาะสมและใหเปนไปเฉพาะ
กรณีที่มีความจําเปนเทานั้น
แนวทางการแกไขปญหาการงดการเรียนและการสอบไมผานในรายวิชาพื้นฐานของนิสิต
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานที่เขมแข็ง เปนปจจัยที่จะทําใหประสบความสําเร็จในเรื่องการทํา
วิจัยใหมีความกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว ดังนี้
1. เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้ง Student Affairs Committee เพื่อศึกษา
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ความเปนไปทางดานปญหาการศึกษาของนิสิต เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และกําหนดเปนนโยบายระดับ
ยุทธศาสตรใหฝายบริหารนําไปดําเนินการ รวมถึงการพิจารณาในเรื่องของการจัดตั้งสถาบันจัดการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐานในอนาคต
2. อาจารยผูสอนควรมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนใหมีความทันสมัยโดยการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อสรางความสนใจใหแกนิสิตและกระตุนใหเกิดความ
สนใจอยากเรียนรูมากขึ้นรวมถึงการจัดหาหองปฏิบัติการหรืออุปกรณการเรียนที่เพียงพอสําหรับนิสิต
3. เสนอใหคณะศึกษาศาสตรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวากลุมโรงเรียนลักษณะใดมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง เพื่อ
เปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตรการพิจารณารับนิสิตเขาศึกษาอยางมีคุณภาพมากขึ้น
• การบริหารจัดการศึกษา สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาการเปดหลักสูตรใหม และการเปด
โครงการภาคพิเศษ และใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมากตอการพัฒนาหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศชาติอยางแทจริง โดยใหมหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนนิสิต ซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องของ
การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานในปจจุบัน การใหความสําคัญกับการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ
ใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระหวางฝายบริหารและคณะ สถาบัน สํานัก เพื่อกําหนดทิศทางนโยบายและการบริหารจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในภาพรวม
ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 มีขอเสนอแนะใหรองอธิการบดี คณบดี
และผูอํานวยการสถาบัน/สํานักเปนผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอมูลตางๆ เพิ่มเติม
2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ
2 ครั้ง (7.1-2-1) โดยสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอยางเปนระบบ
คือ ในการประชุมแตละครั้ง สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบรายงานผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ อาทิ ดานการจัดการศึกษา ดานการวิจัยและบริหารวิชาการ ดานการบริหารการ
จั ด การทั่ ว ไป ด า นความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า งประเทศ และมี ก ารติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนี้
2.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก สภามหาวิทยาลัยได
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เพื่อดําเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก อยางเปนระบบ โดยการเชิญผูบริหารที่ดํารง
ตําแหนงใหมมารวมหารือเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดนําเสนอนโยบาย วิสัยทัศน และการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 4 ป เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ดํารง
ตําแหนงครบรอบ 1 ป 2 ป 3 ป และ 4 ป โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตามกรอบที่ไดนําเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ จะดําเนินการติดตาม เยี่ยมชมหนวยงานและ
สั ม ภาษณ ผู บ ริ ห าร เพื่ อ รั บ ทราบแนวทางการดํ า เนิ น งานและป ญ หาอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน และนํ า มา
พิจารณาวิเคราะหผลการปฏิบัติงานใน 2 ประเด็น คือ 1) ความสอดคลอง (Consistency) ดานวิสัยทัศนและ
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ภารกิจ และ 2) ความสมบูรณ (Completeness) ดานวัตถุประสงค จุดแข็ง และจุดออนขององคกร เพื่อให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตอผูบริหาร โดยในปการศึกษา 2552 คณะกรรมการฯ ได
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 ครั้ง รวม 13
ราย นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากระบวนการและวิธีการสรรหาผูบริหาร
หนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางเดียวกับการสรรหาผูบริหารหนวยงานที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกา โดยดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ม เติ ม และขอ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร ว าด ว ยการสรรหาผู อํ า นวยการสถาบั น หรื อ
ผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่
4/2553 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ไดรับทราบรายงานความคืบหนาการเตรียมการจัดทํารางนโยบายการ
พัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
2.2 การติดตามผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ในรอบปการศึกษา 2551 จํานวน 6
ครั้ง รวม 43 หนวยงาน นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ไดติดตามรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยสิน ปงบประมาณ 2548 - 2552
ประกอบดวย ศูนยผลิตภัณฑนม มก. ศูนยหนังสือ มก. และรานพันธุไม มก. และในสวนของงานบริหารจัดการ
ไดแก รายไดจากการเชาที่ดินและอาคารราชพัสดุ ซึ่งประกอบดวย รายได 2 สวน คือ คาเชา สิทธิประโยชน และ
โครงการเฉพาะกิจ ไดแก งานเกษตรแฟร/เกษตรแหงชาติ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงรายงาน
ผลการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยสิน ประจําป 2552 เชน รายงานผลการดําเนินการเปดสาขาธนาคาร
พาณิชยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 จํานวน 4 แหง คือ 1) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 3) บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ 4) บมจ. ธนาคารทหารไทย
2.3 การติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทางดานการเงินและบัญชี
ดังนี้ 1) รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 3
ประกอบดวย รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูล
รายงานการเงินเปนประจําทุก 3 เดือน นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยไดติดตามความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดทํา
ระบบบัญชีสามมิติ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 และมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดทําบัญชีสามมิติ โดยใหพิจารณาปรับปรุงรูปแบบขอมูลของบัญชีคางรับคางจาย
ใหสามารถนําเสนอในระบบบัญชีสามมิติ และใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการจัดทําโปรแกรมระบบดังกลาวใหแลว
เสร็จสามารถใชงานไดอยางสมบูรณเต็มรูปแบบภายใตเงื่อนเวลาที่กําหนด 2) รายงานการจายเงินรายได กรณี
วงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2552 และประจําเดือน
มกราคม – เมษายน 2553 สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับวงเงินในอํานาจการอนุมัติและการสั่ง
จายเงินของผูบริหาร ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ. 2545 โดยเห็นควร
ใหมีการขยายวงเงินใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติเกิดความคลองตัว 3) รายงานผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอ 7.5 ไดกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส และประจําป พรอมทั้งปญหา
อุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค รวมถึงจัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งประกอบดวย
ดานการตรวจสอบภายใน ดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ไดมีมาตรการในการตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากกองคลังของหนวยงานคงเหลือประจํา
ไตรมาส โดยใหหนวยงานตรวจสอบรับรองยอดเงินคงเหลือประจํางวดสิ้นเดือนและรายงานผลการตรวจสอบให
มหาวิทยาลัยฯ ทราบเปนรายไตรมาส โดยมีกําหนดการจัดสงรายงานภายในสิ้นเดือนถัดไป และ 4) รายงาน
ความคื บ หน า การติ ด ตามความครบถ ว นถู ก ต อ งของเงิ น รายได ค ณะ สํ า นั ก
สถาบั น
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 ไดรับทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบดานการเงินระดับคณะ สํานัก สถาบัน โดยสํานักงานตรวจสอบภายในและหนวยงานสวนใหญมี
เงินรายไดครบถวนถูกตอง ทั้งนี้ มีบางหนวยงานที่มีปญหาเงินรายไดขาด-เกินบัญชี จึงเสนอใหมหาวิทยาลัย
เรงรัดตรวจสอบใหไดขอมูลที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยไดประชุมหารือหนวยงานและผูเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 และไดกําหนดใหดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 2 เดือน ทั้งนี้สภา
มหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) ใหกองคลังจัดการอบรมใหความรูที่ถูกตองในดานการเงินบัญชีแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในหนวยงานตางๆ เพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่ถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนให
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหนวยงานตางๆ ทุกหนวยงาน
2) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในจัดการอบรมใหความรูดานการตรวจสอบภายในแก
ผูตรวจสอบภายในของหนวยงานอยางตอเนื่อง
3) ใหหนวยงานเสนองบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/เงินฝากคลัง ณ วันสิ้นเดือน มาพรอม
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่จัดสงใหกองคลัง ตามมาตรการที่กําหนดใหหนวยงานจัดสงรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันใหกองคลังเปนประจํา เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานมีการกระทบยอดเงินฝากทุกสิ้นเดือน
2.4 การติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยผานทางระบบการประกัน
คุณภาพ โดยสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบรายงานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา
สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2551 แบงเปน ระดับคณะวิชา จํานวน 28 คณะวิชา และสํานัก/สถาบัน
จํานวน 25 หนวยงาน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
จํานวน 9 คณะ 12 สํานัก/สถาบัน
ระดับดีมาก
ระดับดี
จํานวน 14 คณะ 9 สํานัก/สถาบัน
ระดับพอใช
จํานวน 5 คณะ 4 สํานัก/สถาบัน
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยจํานวน 9 องคประกอบ ดังนี้
ผลการประเมินตาม 64 ดัชนี ของมก.
คะแนนเฉลี่ย 2.66
ผลการประเมินตาม 41 ตัวบงชี้ ของสกอ. คะแนนเฉลี่ย 2.68
2.5 การติดตามผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในรอบ 3 ป (1 มีนาคม
2550 - 30 ตุลาคม 2552) ประกอบดวย การปรับปรุงระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ และการจัดสัมมนาวิชาการตางๆ ที่เปนประเด็นระดับชาติ การ
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จัดทําขอตกลงในการถายทอดเทคโนโลยี การดําเนินการบมเพาะวิสาหกิจ และการสรุปเรื่องแหลงทุนตางๆ ที่ให
การสนับสนุนมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจบมเพาะ
ทางดานเศรษฐศาสตรและดานการบริหารจัดการ รวมถึงปญหาความลาชาในการทําสัญญาที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินทางปญญาหรือการเจรจาเพื่อสิทธิประโยชนตางๆ ที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญา
2.6 การติด ตามรายงานผลการดํ าเนิน งานของโครงการพิเ ศษมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551 (1 มิถุนายน 2551- 31 พฤษภาคม 2552) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของโครงการดังกลาว พรอมทั้งอภิปรายถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการไมรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการพิเศษ ทั้งนี้หากโครงการใดไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานภายในเวลาที่กําหนด
ขอใหมาชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะไดรวมกันหาแนวทางหรือวิธีการแกไข และเพื่อใหทุกคณะสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษ ทั้งรายงานประจําปและรายงานงบการเงิน ไดตรงตามระยะเวลาที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาแก ไ ขระเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห ารโครงการพิ เ ศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหรายงานในระยะเวลาที่สอดคลองกัน
2.7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และรายงานผลการดําเนินงานของศูนยความเปน
เลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ภายใตสังกัดศูนยประสานเพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศ จํานวน 6 ศูนย ไดแก 1) ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานยางพารา 2) ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน 3) ศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว
4) ศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา 5) ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดาน
เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร และ 6) ศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในชวงที่
ผานมา ทั้งดานวิชาการ การบริการวิชาการ การบริหารจัดการงบประมาณ ไดแก ความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศ สรุปการดําเนินการกอสรางอาคารและการจัดหาครุภัณฑจากแหลงเงินตางๆ ความรวมมือทางการ
ดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ โครงการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาตางประเทศ
อาทิ เ ช น โครงการพั ฒ นาไฟฟ า พลั ง น้ํ า ขนาดเล็ ก โครงการศึ ก ษาวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของคลองลั ด โพธิ์ อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริดานไฟฟาพลังน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยความรวมมือกับกรมชลประทาน และ
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและฝกงานภาคสนามกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก
3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชุม โดยในปการศึกษา 2552 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันจันทรสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน โดยจัดทําเปนปฏิทินการประชุมประจําป มีการ
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ของแผน (7.1-3-1) และมีกรรมการ
เขารวมประชุมโดยเฉลี่ยรอยละ 88.14 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ย 6.42 วัน
กอนการประชุม เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดเลื่อนวันประชุมประจําเดือนกรกฎาคม 2552 เร็วขึ้น 1 สัปดาห
เพื่อใหการอนุมัติปริญญาใหแกนิสิตเสร็จกอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2551 ประกอบกับรัฐบาลได
ประกาศใหวันที่ 16 เมษายน 2553 เปนวันหยุดราชการเพิ่มเติมตอจากวันที่ 13 – 15 เมษายน 2553 ซึ่งเปน
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วันหยุดราชการเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต และวันที่ 13 – 23 พฤษภาคม 2553 เปนวันหยุดราชการ
เนื่องจากเหตุการณชุมนุมทางการเมืองและเหตุการณความไมสงบในกรุงเทพมหานคร
4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา โดยสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลงานของอธิการบดี ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ลงวันที่ 30
กันยายน 2552 และไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธาน และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการ จํานวน 3 ราย
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา และไดรายงานผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2552 โดยมีผลการประเมินในระดับดีมาก (7.1-4-1)
5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหารโดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร ในรอบปการศึกษา 2552 สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิ
บาล และสงเสริมการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร เชน ทําหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 (7.1-5-1) มีการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม
จริยธรรม โดยในรอบปการศึกษา 2552 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (7.1-5-2)
สําหรับใชถือปฏิบัติเพื่อสงเสริมการบริหารงานสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยเปนธรรมบรรลุ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงค และสามารถตรวจสอบได ดังนี้
ดานการจัดการศึกษา และนิสิต ไดแก
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ว า ด ว ยเครื่ อ งแต ง กายของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
- ขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัย
และพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2553
ดานการบริหารหนวยงาน ไดแก
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารสวนงานภายใน พ.ศ. 2553
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2552
- ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553
- ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

155

- ระเบียบวาดวยการบริหารศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
ดานบริหารงานบุคคล ไดแก
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยอํานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคําสั่ง และการแกไข
คําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2553
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษา
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
- ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2553
- ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2553
- ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2553
- ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2553
- ขอบังคับวาดวยการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
- ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ การดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ (เกณฑ ก.พ.อ.) สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
12/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 มีขอเสนอแนะในเรื่องการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยแตละ
สาขาวิชา ควรใหคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณากลั่นกรองพรอมทั้งใหคําแนะนําและขอเสนอแนะแก
ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการอยางเหมาะสมกอนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลขาวสารดานการบริหารจัดการผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย (7.1-5-3)
ดังนี้
1) เผยแพรผลการดําเนินงานผานทาง KU Online เชน พัฒนาการ มก. กับความกาวหนาของ
วิทยาเขต และงบประมาณประจําป 2554 ที่เว็บไซต http://ku-online.ku.ac.th/index.php
2 ) 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
3) เผยแพรผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ร าชการ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (ก.พ.ร. มก.) ที่ เ ว็ บ ไซต
http://opd.psd.ku.ac.th/
4) เผยแพร ข อ มู ล ด า นนโยบายและแผนปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
และแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พ.ศ.2553-2555
ที่ เ ว็ บ ไซต
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php
5) เผยแพรขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยสํานักงานตรวจสอบภายใน ที่เว็บไซต http://ia.psd.ku.ac.th/RSK/rsk_v2/Exce/frm_A00.php
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6) เผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสํานักประกัน
คุณภาพ ที่เว็บไซต http://www.qa.ku.ac.th/home.htm
7) เผยแพรขอมูลทางการเงิน การจัดซื้อ-จัดจาง การสอบราคา การประกวดราคา โดยกองคลังที่
เว็บไซต http://www.finance.ku.ac.th/
8) เผยแพรขอมูลดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยกองบริการการศึกษา
ที่เว็บไซต http://eduserv.ku.ac.th/
9) เผยแพรขอมูลดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ งานบริหาร และบริการทั่วไป โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร ที่เว็บไซต http://www.ku.ac.th.
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 7.1
5 ขอ
3
สกอ. ที่ 7.1
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 7.1
4 ขอ
2
(ขอ 2 – ขอ 5)
สกอ. ที่ 7.1

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เปาหมาย
ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51
4 ขอ
คะแนน 2

5 ขอ

เปาหมาย
ป 52
5 ขอ

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

4 ขอ
คะแนน 2

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.1-1-1
7.1-1-2
7.1-2-1
7.1-2-2
7.1-3-1
7.1-3-2
7.1-4-1

ชื่อเอกสาร
โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 10 – 12 ธันวาคม
2552 ณ เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552
หลักฐานชุดเดียวกับ 7.1-1-2
เอกสารการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ป 2552 และป 2553
การเขารวมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2552
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2552
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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หมายเลขเอกสาร
7.1-5-1

ชื่อเอกสาร
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 เรื่องการควบคุม และดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
7.1-5-2
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ออกโดยอํานาจของสภามหาวิทยาลัย เพื่อใชในการ
บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
7.1-5-3
ตัวอยางขอมูลขาวสารดานการบริหารจัดการผาน www.ku.ac.th
แหลงขอมูล : งานการประชุม กองกลาง โทร. 0-2942-8154 ภายใน 4609, 4615, 4625
ตัวบงชี้ที่ 7.2

: ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย

เปาหมาย

: ระดับ 4

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 7.2

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน
มหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบที่ 4 ระดับ ดังนี้
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ ริหารที่เปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได การสรรหาผูบริหาร
ระดับอธิการบดี ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมครบวาระการดํารงตําแหนง
แตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีขอ บังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี ซึ่งจะดําเนินการสรรหา
อธิการบดี ในปการศึกษา 2553 (7.2-1-1) สําหรับผูบริหารระดับคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนากระบวนการสรรหา โดยแตงตั้งคณะทํางาน (7.2-1-2) เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงวิธีการ สรรหาใหม ใหเหมาะสม ซึ่งไดดําเนินการสรรหาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 (7.2-1-3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 (7.2-1-4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบันหรือผูอาํ นวยการ
สํานัก พ.ศ. 2552 (7.2-1-5) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารสวนงานภายใน พ.ศ. 2553
(7.2-1-6) โดยในรอบปการศึกษา 2552 มีการดําเนินการสรรหาผูบริหาร จํานวน 5 คณะ 1 สถาบัน 2 สํานัก
ตามกระบวนการสรรหาที่กําหนดในขอบังคับมีประกาศคณะกรรมการสรรหาเรื่อง วิธีการสรรหา (7.2-1-7) เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแผนงานการสรรหา (7.2-1-8) สําหรับผูบริหารระดับภาควิชาดําเนินการตาม
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ขอบังคับวาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชาพ.ศ. 2542 (7.2-1-9)
ทั้งนี้ ในรอบปการศึกษา 2552 จากการดําเนินการสรรหาผูบริหาร จํานวน 5 คณะ 1 สถาบัน 2
สํานัก มีการสรรหาผูบริหารที่ใชขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 และขอบังคับวาดวยการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. 2544 จํานวน 2 คณะ 2 สํานัก เนื่องจากเปนหนวยงานที่วาระ
การดํารงตําแหนงเหลือ นอยกวา 12 เดือน ซึ่งไมสามารถดําเนินการไดทันตามกระบวนการที่กําหนดไวใน
ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 (7.2-1-10)
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 สราง
กลไกในการตรวจสอบระดับตางๆ (7.2-2-2) ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน ระดับคณะ
สถาบัน สํานัก (7.2-2-3) และ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.2-2-4)
ผูบริหารพรอมรับการตรวจสอบผลงาน โดยจัดทําเอกสารเผยแพร “นโยบายและผลงานการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบปที่ 3” (7.2-2-5) และไดเผยแพรสูผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ผานทางเว็บไซต
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่
ยอมรับในสถาบัน สภามหาวิทยาลัยไดมีการประกาศหลักเกณฑวาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (7.2-3-1) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร การปฏิบัติงานมี
การพั ฒ นาอย า งเป น ระบบ และเพื่ อ ให ข อ เสนอแนะในการบริ ห ารงาน โดยคณะกรรมการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ( 7.2-3-2) ไดมีการรายงานผลการประเมินตามองคประกอบการประเมิน ในประเด็น
การดํ า เนิ น งานตามนโยบายที่ อ ธิ ก ารบดี แ ถลงไว ต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย การดํ า เนิ น ตามนโยบายที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (7.2-3-3)
สําหรับการประเมินผูบริหารระดับคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน สภามหาวิทยาลัยได แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน (7.2-3-4) เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติงานในชวงดํารงตําแหนง 4 ป และ จัดทํารายงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัย (7.2-3-5)
และหนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในคณะ และนิสิต ที่มีตอการบริหารงานของคณบดี
พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปการประเมิน นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อทราบและพิจารณานําไป
ปรับปรุงการบริหารงานตอไป (7.2-3-6 และ 7.2-3-7)
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินผูบริหารมาจัดทําแผนพัฒนาผูบริหาร ซึ่งเปนสวน
หนึ่งในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.2-4-1) ดําเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.2-4-2) เปนผูกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ ทิศทางการพัฒนา
บุคลากร พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
มอบใหคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (7.2-4-3) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ (7.4-4-4) จัดทําแผนกิจกรรมในรอบป เพื่อพัฒนาบุคลากรแตละสายงาน ทั้งนี้ รวมถึงผูบริหาร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน และ
นอกจากนี้ยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหาร ไดเขารวมในการพัฒนาศักยภาพในโครงการตางๆ ที่หนวยงาน
ภายนอกเปนผูดําเนินการ เชน หลักสูตรของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
วปอ. จํานวน 1 คน และหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน จากสถาบันพระปกเกลา จํานวน
2 คน (7.2-4-5)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 7.2
ระดับ 4
3
ระดับ 4
สกอ. ที่ 7.2
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.2-1-1
7.2-1-2
7.2-1-3
7.2-1-4
7.2-1-5
7.2-1-6
7.2-1-7
7.2-1-8
7.2-1-9
7.2-1-10
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 4
คะแนน 3

ชื่อเอกสาร
ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2545
ประกาศแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงวิธีการสรรหาและไดมาของคณบดี คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอ ํานวยการสํานัก
ขอบังคับวาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552
ขอบังคับวาดวย การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก
พ.ศ. 2552
ขอบังคับวาดวยการบริหารสวนงานภายใน พ.ศ. 2553
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง วิธกี ารสรรหา
แผนงานการสรรหา
ขอบังคับวาดวย การสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2542
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง ขอ 3.2 ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการ
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร
สถาบันสํานัก พ.ศ. 2552 และตารางสรุปวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก
7.2-2-1
นโยบายการบริหารและแผนปฏิบัติการ ดานการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2550-2554
7.2-2-2
รายงานประจําปสํานักงานตรวจสอบภายใน
7.2-2-3
คําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก
7.2-2-4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7.2-2-5
นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่ 3
7.2-3-1
หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
7.2-3-2
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552
7.2-3.3
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7.2-3-4
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก
7.2-3-5
สรุปการวิเคราะหและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี
7.2-3-6
แบบประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร
7.2-3-7
ผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหาร
7.2-4-1
แผนพัฒนาผูบริหาร
7.2-4-2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7.2-4-3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มก.
7.2-4-4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
7.2-4-5
รายชื่อบุคลากร มก. ที่เขาอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหาร ซึ่งจัดโดยหนวยงาน
ภายนอก
แหลงขอมูล : กองการเจาหนาที่
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ผูอาํ นวยการกองการเจาหนาที่ โทร. 0-2942-8161-3 ภายใน 4801

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ตัวบงชี้ที่ 7.3

: มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายใน
และภายนอก

เปาหมาย

: ระดับ 4

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 7.3

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 5.2

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ
50
3. มี ก ารดําเนินการตามแผนจัดการความรู แ ละประสบความสําเร็ จ ต า ม เปา ห ม า ย
รอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5.

มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานที่ 2 ระดับ ดังนี้
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ
ประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร ใ ห ป ระชาคมของสถาบั น รั บ ทราบ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดย
คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได มี ก ารประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาผลการ
ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ใ ห ข อ เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ผ น กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (7.3-1-1) เมื่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทําการพิจารณาและใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนกิจกรรม
แลว ไดมีขอเสนอแนะใหผนวกเรื่องของการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากร และที่ประชุม
ไดมีมติใหสงมติที่ประชุมไปยังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ (7.3-1-2)
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง
แผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน
2552 (7.3-1-3) และได มี ก ารประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แผนกิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 (7.3-1-4)
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 50 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการดําเนินการตามแผนกิจกรรมที่ไดกําหนดไวทั้งสิ้น 50 โครงการ
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(สายวิชาการ 16 โครงการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 34 โครงการ) โดยดําเนินการได 44 โครงการ (สาย
วิชาการ 16 โครงการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 28 โครงการ) คิดเปนรอยละ 88 (7.3-2-1)
3. มี ก ารดํ า เนิ น การตามแผนจั ด การความรู แ ละประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย
รอยละ 100 ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการตามแผนจัดการความรู ไดสําเร็จตาม
เปาหมายเพียงรอยละ 88 ของแผนกิจกรรม
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดย
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
กิจ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร ที่ มี ก ารผนวกการจั ด การความรูเ ข า เป นส ว นหนึ่ ง
ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 อย า งต อ เนื่ อง โดยให ค ณะกรรมการพัฒ นาบุค ลากรสายวิช าการ และ
คณะกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และช ว ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร รายงานการ
ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ตามลําดับ ( 7.3-4-1, 7.3-4-2 และ 7.3-4-3)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยคณะกรรมการ
การนโยบายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีประชุมเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 6 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา
อุปสรรค เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2553 ตอไป (7.3-5-1)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้
มก.ที่ 7.3
สกอ. ที่ 7.3

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
ระดับ 2

1

เปาหมาย
ป 52
ระดับ 4

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 5
คะแนน 3
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 7.3
ระดับ 1
1
สกอ. ที่ 7.3

เปาหมาย
ป 52
ระดับ 4

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 5
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.3-1-1

ชื่อเอกสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 9 ตุลาคม 2551
7.3-1-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 29 มกราคม 2552
7.3-1-3
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 8 เมษายน 2552
7.3-1-4
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 มกราคม 2552
7.3-2-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 6 ตุลาคม 2552
7.3-3-1
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน
7.3-3-2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน
7.3-3-3
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาทลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
แหลงขอมูล : กองการเจาหนาที่
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ และยงยุทธ ตันสาลี
โทร. 0-2942-8161-3 ภายใน 4810
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ตัวบงชี้ที่ 7.4

: มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ พัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เปาหมาย

: ระดับ 5

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 7.4

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสราง
ขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานที่ 4 ระดับ ดังนี้
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห ขอมูล
เชิงประจักษ โดยแสดงในนโยบายการบริหารงาน และแผนปฏิบัติการ ดานการบริหารทั่วไป (7.4-1-1) และ
แผนพัฒนาบุคลากร (7.4-1-2)
2. มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป น การส ง เสริ ม สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยไดวางแผนอัตรากําลัง โดยกองแผนงานและคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง และไดดําเนินการสรรหา
บุคคล ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกเพื่อใหไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถที่เหมาะสมในตําแหนงตางๆ ตามความ
ตองการของหนวยงาน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(7.4-2-1) เมื่อบุคคลไดรับการบรรจุจะไดรับสิทธิ สวัสดิการ และจะไดรับทราบเสนทางความเจริญกาวหนาของ
ตนเอง ทั้งในตําแหนงทางการบริหาร และความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว (7.4-2-2
และ 7.4-2-3) และจะได รั บ การพั ฒ นาให มี ทั ก ษะความรู ค วามสามารถมากขึ้ น ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย โดย
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดนโยบาย และมอบใหคณะกรรมการ
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พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนและชวยวิชาการ จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร และมอบใหหนวยงานดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะเพิ่มมาก
ขึ้น และมีสมรรถนะตรงตามความตองการของหนวยงาน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหศึกษาตอ ทําวิจัย
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการ และรวมทั้ง ใหบุคลากรไปฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาที่
หนวยงานภายนอกจัดขึ้น ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกสายงาน เริ่มตั้งแตประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (7.4-2-4) ประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน (7.4-2-5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามสายงาน ไดแก การประเมินผลการ
สอน (7.4-2-6) การประเมินผลเพื่อคัดเลือกตําแหนงผูบริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร มหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการตางๆ (7.4-2-7) จัดสภาพ
การทํางาน และสิ่งแวดลอมที่ชวยใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอยูอยางมีความสุข และไดจัด
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ (7.4-2-8) และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (7.4-2-9) เพือ่ ยกยองและ
เปนตัวอยางที่ดี โดยมีการใหรางวัล โลเกียรติยศ และประชาสัมพันธเผยแพรผานเว็บไซต โดยรวมถึงบุคลากรที่ได
ทําคุณความดีประเภทตางๆ ดวย เพื่อรักษาไวซึ่งบุคลากรที่ทรงคุณคาของมหาวิทยาลัย
สําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ หรือกระทําผิดระเบียบวินัยก็จะไดรับการลงโทษ ตาม
ระเบียบที่กําหนดไว เชน การสิ้นสุดสัญญาจาง ภาคฑัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไลออก
(7.4-2-10 และ 7.4-2-11)
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน สวัสดิการดานที่อยูอาศัย
สวัสดิการดานยานพาหนะ สวัสดิการดานอุปโภค สวัสดิการดานสุขภาพบุคลากร และสวัสดิการดานสงเสริม
สุขภาพจิต (7.4-3-1)
4. มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งให
บุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (7.4-4-1) และมี
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ (7.4.-4-2) และมีการสอบคัดเลือกผูอํานวยการกอง/
เลขานุการคณะ / หัวหนางาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบทุกคนเขามารับการคัดเลือกตามความ
สมัครใจ (7.4-4-3 )
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้
มก.ที่ 7.4
สกอ. ที่ 7.4

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
ระดับ 4

2

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 7.4
ระดับ 3
2
สกอ. ที่ 7.4

เปาหมาย
ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51
ระดับ 5
คะแนน 3

ระดับ 5

เปาหมาย
ป 52
ระดับ 5

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 5
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7.4-1-1
นโยบายการบริหารและแผนปฏิบัติการ ดานการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2550-2554
7.4-1-2
แผนพัฒนาบุคลากร
7.4-2-1
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)
7.4-2-2
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และศ.
พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (สวนที่ 1 ขอ 1)
ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา กําหนด
7.4-2-3
ตําแหนงผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ สําหรับพนักงาน สาย ข,ค

7.4-2-4
7.4-2-5
7.4-2-6
7.4-2-7
7.4-2-8
7.4-2-9
7.4-2-10

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และศ.
พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (สวนที่ 2 ขอ 5)
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ
ประจําป 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ ประจําป 2552
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 5
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

วินัยและการรักษาวินัยมาตรา 48
7.4-2-11
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543
7.4-3-1
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7.4-4-1
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และศ. พ.ศ.
2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (สวนที่ 1 ขอ 1)
7.4-4-2
ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหนงผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ สําหรับพนักงาน
สาย ข,ค
7.4-4-3
การคัดเลือกผูอํานวยการกอง / เลขานุการคณะ / หัวหนางาน
แหลงขอมูล : กองการเจาหนาที่
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ผูอาํ นวยการกองการเจาหนาที่ โทร. 0-2942-8161-3 ภายใน 4801
ตัวบงชี้ที่ 7.5

:

เปาหมาย

:

ตัวบงชี้ของ สกอ.

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และ
การวิจัย
ระดับ 6
:

7.5

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 5.5

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
; 2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
; 3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
; 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
; 5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
; 6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 6 ระดับ ดังนี้
1. มี น โยบายในการจั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอที่ 2.2.1 คือ “พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อกาตัดสินใจ
และการบริ หารของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร” (7.5-1-1) และมีแผนงานรองรั บคือ แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552 – 2554 ยุทธศาสตรที่ 3) คือ “เสริมสรางพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียน การสอน และการวิจัย
(7.5-1-2)
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2. มี ร ะบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ โดยมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กลาง (data
warehouse) โดยมีระบบ BI เขามารวมในการจัดทํารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
(http://bi.dev.ku.ac.th:9704/analytics/saw.dII?Dashboard)(7-5-2-1)มีขอมูลดานการเรียนการสอน หลักสูตร
บุคลากร ภาวการณหางานทํา และงบประมาณ (7.5-2-2)
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
มีการประเมิน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและไดดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชระบบ
ฐานขอมูล (7.5-3-1 และ 7.5-3-2) ดังนี้
1) จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ก ระจายช อ งสั ญ ญาณข อ มู ล (F5) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารระบบ
ลงทะเบี ย นเรี ย นออนไลน การบั น ทึ ก เกรดออนไลน แ ละปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศอื่ น ของ
มหาวิทยาลัย
2) มีการปรับปรุงเซิรฟเวอรใหบริการคลัสเตอรจํานวน 3 เครื่อง และเซิรฟเวอรขอมูลสํารอง ที่ติดตั้งที่
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร และสํ า นั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ใ ห มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และใหโหนดฝงภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปนโหนดสํารอง (Avallilable)
3) จางบํารุงรักษาคอมพิวเตอร SUN และพัฒนาระบบ IT Service Tacking สําหรับติดตามการ
บํ า รุ ง รั ก ษาและการแจ ง ป ญ หาของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย ซึ่ ง บางเครื่ อ งใช จั ด เก็ บ ระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
4) จัดทําระบบสํารองขอมูลดวยซอฟตแวร Netbackup เพื่อสํารองขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5) ดานความปลอดภัยการเขาใชระบบฐานขอมูล จะมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงของขอมูลไว ผูจะ
เขาถึงขอ มูลไดจะตองใช Account Nontri ของตนเองเพื่อใชในการ Login โดยกระบวนการ
ตรวจสอบผูใชงานจะตรวจสอบกับ Ldap ซึ่งตองเปนผูใชที่ไดอนุญาตใหเขาถึงขอมูลไดเทานั้น ที่จะ
สามารถเขาถึงขอมูลได และในแตละระบบจะกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลแตละสวนไว โดยจะ
สามารถเขาถึงไดเฉพาะตามสิทธิ์ของตนที่ระบบไดกําหนดไวแลวเทานั้น ผูใชงานอื่นๆที่ไมไดกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลไว จะไมสามารถเขาถึงขอมูลไดเลย นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอรแมขายที่
ใหบริการฐานขอมูล ก็ไดติดตั้ง Security Port เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลทั้ง
ในสวนของผูใชระบบและผูพัฒนาระบบ ดังนี้
• ผูใชงานระบบ โดยจะใชงานผาน Secure Layer ของ http ที่เรียกวา https เพื่อปองกันการ
ดักจับขอมูล
• ผูพัฒนาระบบ โดยจะอัพโหลดระบบที่พัฒนาโปรแกรมผาน Port 22 ซึ่งเปน Secure ftp
เรียกวา sftp
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
ระบบฐานข อ มู ล เกรดออนไลน และระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศนิ สิ ต ทุ ก ป (7.5-4-1 และ 7.5-4-2) ซึ่ ง ในป
การศึกษา 2552 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 2.38 โดยประเมิน 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช และควรปรับปรุง
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล จากผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบริการฯ ในปการศึกษา 2551 ทั้ง 2 เรื่อง ไดนําขอเสนอแนะของผูใชบริการมาปรับปรุงระบบ
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ฐานข อ มู ล โดยการประชุ ม ร วมระหว า งหน วยงานที่ เกี่ ยวข อ ง ซึ่ งรายละเอี ยดการปรั บปรุ งระบบสารสนเทศ
ฐานขอมูลสามารถดูไดจากรายงานการประชุมระหวาง วันที่ 14 ส.ค. – 4 ธ.ค. 2552 (7.5-5-1)
6. มี ก ารเชื่ อ มโยงระบบฐานข อ มู ล ของวิ ท ยาเขต/มหาวิ ท ยาลั ย ผ า นระบบเครื อ ข า ยกั บ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด มีการจัดทําเว็บเชื่อมโยงรหัส
ขอมูลกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Web Mapping) เพื่อตรวจสอบขอมูลตามมาตรฐานที่สกอ. กําหนด
(7.5-6-1) และมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของวิทยาเขต / มหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนดตามเวลาที่กําหนดแลว (7.5-6-1 และ
7.5-6-2)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้
มก.ที่ 7.5
สกอ.ที่ 7.5

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
ระดับ 6

3

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
มก.ที่ 7.5
ระดับ 2
2
สกอ.ที่ 7.5

เปาหมาย
ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51
ระดับ 5
คะแนน 3

ระดับ 6

เปาหมาย
ป 52
ระดับ 6

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 5
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7.5-1-1
เว็บ http://ku.ac.th/e-university/policy.html หัวขอ นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ 2.2.1
7.5-1-2
เว็บ http://ku.ac.th/e-university/ict_plan2552/ict2552-2554.html ยุทธศาสตรที่ 3
7.5-2-1
เว็บ http://bi.dev.ku.ac.th: 9704/analytics/saw.dII?Dashboard
7.5-2-2
เว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมนู “แนะนํามหาวิทยาลัย” หัวขอ “ขอมูล มก.”
รายการ “ขอมูลสารสนเทศ” http://www.ku.ac.th/newwww/content.php?id=4
7.5-3-1
เว็บระบบ IT Service Tacking ที่ https://itst.ocs.ku.ac.th/indexmain.php
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7.5-3-2
เว็บฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ที่ http://san.ocs.ku.ac.th/
- หัวขอ Schdule Backup
- หัวขอ ระบบสํารองขอมูลและกูคืนภัยพิบัติ
7.5-4-1
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ปการศึกษา 2551
- สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการใชระบบบริการเกรดออนไลน ปการศึกษา
2551
- สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศนิสิต ปการศึกษา 2551
7.5-4-2
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ปการศึกษา 2552
- สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการใชระบบบริการเกรดออนไลน ปการศึกษา
2552
- สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศนิสิต ปการศึกษา 2552
7.5-5-1
รายงานการประชุมระบบบริการเกรดออนไลน
7.5-6-1
เว็บระบบเชือ่ มโยงรหัสขอมูลกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Web Mapping)
https://data.ku.ac.th/mapping/menu_report.php
7.5-6-2
สําเนาบันทึกขอความสงถึงเลขาคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สงขอมูลนักศึกษา
หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา
7.5-6-3
รายงานการจัดทําฐานขอมูลอุดมศึกษามาตรฐาน สกอ.
- ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและภาวการณหางานทํา
- ระบบฐานขอมูลนิสิต (ปริญญาตรี)
- ระบบฐานขอมูลนิสิต (ปริญญาโท เอก)
- ระบบฐานขอมูลการเงินอุดมศึกษา (สกอ.)
แหลงขอมูล : สํานักบริการคอมพิวเตอร
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ประสพสุข ผลดี โทร.0-2562-0951-6 ภายใน 2517
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ตัวบงชี้ที่ 7.6
เปาหมาย

: ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบคุ คลภายนอกเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
: ระดับ 5

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 7.6

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารแก ป ระชาชนอย า งโปร ง ใส ผ า นช อ งต า งๆ อาทิ เอกสารสิ่ ง พิ ม พ
เว็บไซต นิทรรศการ
; 2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3
ชองทาง
; 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
; 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
; 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 5 ระดับ ดังนี้
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ
เว็บไซด นิทรรศการ โดยผานวิธีการ และชองการสื่อสารตางๆ ดังนี้
1.1 เอกสารสิ่งพิมพ เชน สรุปมติยอที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย ในทุกๆ การประชุม
ซึ่งสามารถเขาไปดูไดจากเว็บไซดของกองกลาง ที่http://www.gad.ku.ac.th (7.6-1-1) และเอกสารภายในไดแก
1.1.1 เอกสารประชาสัมพันธ มก. ป 2552 และป 2553 (7.6-1-2)
1.1.2 เอกสารปฏิทิน มก. ฉบับวันที่ 3-7 พ.ค. 53 (7.6-1-3)
1.1.3 ขาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปที่ 17 ฉบับที่ 47, 48, 49, 50, 51, 52 และ 53
ประจําป 2553 (7.6-1-4)
1.1.4 ตัวอยางขาวสารกิจกรรมที่มีการเผยแพรกิจกรรมและผลงานวิจัยผานขาวและสื่อ
ตางๆ (7.6-1-5)
1.2 บอรดประกาศตางๆ ของหนวยงานภายใน มก. เชน
1.2.1 บอรดประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2.2 บอรดภาพของงานประชาสัมพันธ
1.2.3 บอรดประกาศกองกลาง
1.3 สื่อทางเว็บไซต (7.6-1-6) ไดแก
1.3.1 เว็บไซดของ มก.
1.3.2 เว็บไซดของงานประชาสัมพันธ
1.3.3 เว็บไซด kucity.com
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1.3.4 เว็บไซดของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
1.3.5 เว็บไซดของสํานักบริการคอมพิวเตอร
1.4 ตัวอยางการเผยแพรขาวสาร กิจกรรม ผลงานวิจัยของ มก.ผานสื่อสิ่งพิมพ ทั้งสื่อวิทยุ สื่อ
อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร e-mail ขาวประชาสัมพันธ (press release) (7.6-1-7)
1.5 การแถลงขาว (press conference) ในกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญและมีผลกระทบตอสังคม
โดยรวม (7.6-1-8) เชน
1.5.1 เปาฝกปราบเรือดําน้ํา : ยานใตน้ําไรคนขับ นวัตกรรมใหม ฝมืออาจารย มก.และ
กองทัพเรือ
1.5.2 แถลงขาวมก.เปดศูนยโรคประสาท ออรโธปดิกสและเวชศาสตรฟนฟูเพื่อสัตวเลี้ยง
และแถลงถึงความสําเร็จ ผาตัดขอสะโพกเทียมในสุนัขแบบไมใชซีเมนตยึดเปนครั้ง
แรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
1.5.3 แถลงขาวสัตวแพทย มก.ประสบความสําเร็จวิจัยการผสมเทียมละมั่งพันธุพมา
ไดลูกละมั่งจากการผสมเทียม ตัวแรกของประเทศไทยและเปนตัวที่ 2 ของโลก
1.5.4 แถลงขาว มก. กับความกาวหนาการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
1.6 สื่อเผยแพร ( Bill board) ของคณะสํานัก สถาบัน เชน ปายไฟวิ่ง จํานวน 5 จุด (7.6-1-9)
1.6.1 ปายประตูศูนยเรียนรวม 1
1.6.2 ปายไฟวิ่งประตูวิภาวดีรังสิต
1.6.3 ปายไฟวิ่งประตูงามวงศวาน 1
1.6.4 ปายไฟวิ่งชั้น U อาคารสารนิเทศ 50 ป
1.6.5 ปายไตรวิชั่นถนนวิภาวดีรังสิต
1.7 การเผยแพรขอมูลขาวสารทางสื่อโทรทัศน (7.6-1-10) เชน
1.7.1 ขาวผลงานวิจัยของ มก. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 7 ขาวสารคดีเกษตร
เกษตรนารู และเกษตรวันนี้
1.7.2 ขาวเครื่องตรวจนมบูด
1.7.3 SKeeK แชมปโลกซอฟตแวรชว ยผูพิการทางหูที่โปแลนด
1.8 การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ
1.8.1 สถานีวิทยุ มก.
1.8.2 สถานีวิทยุชุมชน คนบางเขน FM 102.5
1.8.3 Nontri live
1.9 สื่อรายการ KU ONLINE (7.6-1-11) เผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ใน มก. ทั้งใน
ดาน นโยบาย แนวทางการบริหาร งานทางดานวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ กิจกรรมตางๆ ของมก. และผลงานนิสิต รวมถึงเปดโอกาสให ผูมี
สวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ทาง
www.ku.ac.th และ www. prku.ac.th
1.10 เชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมหนวยงาน Press Tour (7.6-1-12)
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1.10.1 มก.ประสบความสําเร็จออกแบบกังหันพลังน้ําตนแบบผลิตกระแสไฟฟาตามแนว
พระราชดําริ พรอมเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคลองลัดโพธิ์
อันเนื่องมาจากพระราชดําริดานกระแสไฟฟาพลังน้ํา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
1.10.2 โครงการสื่อมวลชนชัญจร เยี่ยมชมและสาธิตผลงานวิจัยเจาะลึกยีนที่ควบคุมความ
หอมในข า วมหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารเผยเป ด ข อ มู ล และโปร ง ใสในภารกิ จ
ที่มหาวิทยาลัย ดําเนินการ โดยมีชองทางดังกลาวขางตนในการใหขอมูลขาวสาร
กิจกรรมแกนิสิต คณาจารย และประชาชน อยางรวดเร็ว ถูกตอง
2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยาง
นอย 3 ชองทาง โดยมีชอ งทางตางๆ ดังนี้
2.1 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ไดจัดตั้งศูนยเกษตรรวมใจ แจง “เหตุดวน เหตุราย”
ภายในเกษตรกลาง บางเขน โทรศัพท 02-579- 5526 ประตูงามวงศวาน 1 โทรศัพทสายภายใน 1597 ประตูงาม
วงศวาน 2 โทรศัพทสายภายใน 1260 และ 1460 โดยจัดเวรยามประจําศูนยและตามจุดตางๆ เชน ประตูทางเขา
ทุกประตู และทางแยกตางๆ เพื่อรับแจงเหตุไดทันทวงที โดยใชวิทยุสื่อสาร และโทรศัพทโดยตรง เพื่อใหการแกไข
เหตุตางๆ ไดทันทวงที (7.6-2-1)
2.2 Web board ในเว็บไซตของ มก.และหนวยงานของ มก. ทุกวิทยาเขต ชองทางการสื่อสารกับ
ประชาชน (Chat room) เชน เว็บไซต www.ku.ac.th, pr.ku.ac.th, kucity.com และเว็บไซตหนวยงานตางๆ
ภายใน มก. เชน สถานีวิทยุ มก. สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักหอสมุด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร 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 อาทิ สายตรงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือ งานสภาขาราชการ และงาน
ประชาสัมพันธและมีการสง e-mail จากอธิการบดีถึงบุคลากรทุกคนโดยตรง
3. มี ก ารนํ า ความคิ ด เห็ น ของประชาชนไปประกอบการบริ ห ารงาน โดยมี เ จ า หน า ที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการดําเนินงาน
โครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุ “มก. พบประชาชน” ณ สถานีวิทยุ มก.
เชียงใหม มาตลอด และไดมีการสรุปผลการดําเนินงานโครงการไปตามรายงานการประชุมคณะทํางานภาค
ประชาชน ครั้ งที่ 4/2552 เมื่อ วัน ที่ 30 กันยายน 2552 (7.6-3-1) โดยไดมีการนําขอเสนอความคิดเห็นของ
ประชาชนมานําเสนอในที่ประชุมรวมถึงเพื่อใหมหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการตอยอดในงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตอไป มีแผนผังการดําเนินงานที่ชัดเจน (7.6-3-2) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการผลิตรายการ
วิทยุ มก.พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ มก.เชียงใหม ในปจจุบัน สถานีวิทยุก็ยังคงมีการดําเนินกิจกรรมตอไปตาม
ความตองการของเกษตรกรและผูฟงในแถบจังหวัดทางภาคเหนือและจัดใหมีกิจกรรมสัมพันธกับประชาชนใน
ภาคเหนืออยางตอเนื่อง โดยโครงการนี้มีความไดเปรียบดานชองทางเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
รวมถึงการเผยแพรขอมูลผานสื่อวิทยุกระจายเสียง
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ในป 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังไดขยายการมีสวนรวมของประชาชนไปยังวิทยาเขต โดยดึง
ชุมชน เกษตรกรเขามามีสวนรวมในโครงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนแบบพอเพียงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนเขตพื้นที่ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยมี
ผูรับผิดชอบโครงการคือ ผศ.ดร.สิรินทรพร สิทธุวณิชย ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (7.6-3-3) โดยโครงการนีม้ ี
แนวคิดในการนําแนวพระราชดําริในการสงเสริม และพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช มี
การร ว มกิ จ กรรมสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู นํ า ชุ ม ชน สมาชิ ก ในชุ ม ชน เกษตรกร อาจารย และนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนแหลงรับบริการวิชาการเชิงรุกแบบครบวงจร เพื่อ
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีแนวทางการบริหารงานและดําเนินโครงการอยางเปน
รูปธรรม มีผูรับผิดชอบ ปฏิทินกิจกรรม และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนมีการกําหนดระดับ
ของการมีสวนรวม ไดแก ระดับการใหขอมูลขาวสาร ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการใหเขามามีบทบาท ระดับ
การสรางความรวมมือ และระดับการใหอํานาจแกประชาชน (7.6-3-4)
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
ร ว มกั น อย า งต อ เนื่ อ งและชั ด เจน เช น จั ด ประชุ ม ร ว มกั น อย า งน อ ยป ล ะ 2 ครั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย มี
คณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน และคณะทํางานภาคประชาชน ซึ่งประกอบดวย
บุคคลภายนอกทําหนาที่ในการกระตุนการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยไปสูการบริหารราชการที่เปดเผยและ
โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยมีการจัดประชุม และลงพื้นที่และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรและประชาชนใน
หลายพื้นที่ เชน โครงการที่ดําเนินการโดยสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม โดยมีการจัดรายการใหความรูและจัดกิจกรรม
ทางดานการเกษตรกับกลุมเกษตรกรผานทางสถานีวิทยุ สํานักสงเสริมและฝกอบรม ที่จังหวัดเชียงใหม และ
โครงการที่ไดเลือกดําเนินการในป 2553 คือโครงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนแบบพอเพียง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนเขตพื้นที่ตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี โดยมีผูรับผิดชอบโครงการคือ ผศ.ดร.สิรินทรพร สิทธุวณิชย ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กําแพงแสน
4.1 เพื่อสนับสนุนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นมาจํานวน 2 ชุดเพื่อดําเนินการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องการมี
สวนรวมของประชาชน โดยชุดแรกมีการประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวชี้วัด
การมีสวนรวมของประชาชน (7.6-4-1) โดยมีกรรมการจํานวน 16 คน มีหนาที่พิจารณากําหนดประเด็นที่จะนํามา
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ พรอมทั้งพิจารณา
องคประกอบเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนที่สอดคลองกับประเด็นที่ไดกําหนด
ไว รวมถึงมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนอยางสม่ําเสมอ
4.2 ตอมาไดมีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2553 จํานวน 25 คน (7.6-4-2) โดยกําหนดใหมีหนาที่ดังนี้คือ
- การจัดทํากรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟงความคิดเห็นและการเขามามี
สวนรวมของประชาชนในปงบประมาณ พ.ศ.2553
- จัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2553 และเสนอตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยแผนงาน/โครงการมีการระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลาการ
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ดําเนินงาน กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได
อยางชัดเจนเปนรูปธรรม
- ดํ า เนิ น การตามแผนงาน/โครงการแบบมี ส ว นร ว มให แ ล ว เสร็ จ ครบถ ว น โดยมี ก ารติ ด ตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการมีสวนรวมพรอมจัดทํารายงาน
ความกาวหนาเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยและสื่อสารใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมเสนอตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม
- วิเคราะหและจัดทําแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ.2554 เพื่อเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
4.3 คณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชนไดดําเนินการจัดประชุมในชวงที่ผาน
มาแลวจํานวน 3 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งที่ 2 ไดมีการกําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ พรอมพิจารณาองคประกอบเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยใน
การแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนที่สอดคลองกับประเด็นที่กําหนดไว โดยไดมีการกําหนดปฏิทินเพื่อติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชนไวอยางชัดเจน (7.6-4-3)
4.4 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 (7.6-4-4)
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษา หรือการรวมมือในการจัดการประชุม เสวนา สัมมนาที่มา
จากประชาชนภายนอก เชน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี
คณะกรรมการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มก.
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดําเนินการชมรม มก. อาวุโส
คณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย
คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุม ปรึกษา และรวมกันดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน
กับ มก. เชน สํานักบริการวิชาการรวมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย จัดประชุม เสวนาระดม
ความคิดเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร และสรุปผลเพื่อนําความคิดเห็นขอเสนอแนะตางๆ อันจะกอใหเกิดการ
พัฒนาทั้งของมหาวิทยาลัยและเสนอรัฐบาลตอไป
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน ในสวนของคณะทํางานภาค
ประชาชนจะมีการประชุมรวมระหวางผูนําชุมชน ผูรับผิดชอบโครงการและเกษตรกรจากหมูบาน อยางสม่ําเสมอ
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โดยประชาชนจะมีสวนในการทํากิจกรรมรวมกันอยางใกลชิดกับอาจารยและนิสิต มีการรวมประชุมเพือ่ สรุปความ
คืบหนาของโครงการ
ในสวนการประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ไดมีการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ
ในการพัฒนา มก. โดยไดนําขอเสนอตางๆ เขาประชุมในที่ประชุมคณบดี เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงภารกิจ
นั้นๆ โดยมีการจัดทํารายงานการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ แลวนํา
ขอคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ สงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเสนอตอมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนําผลการ
พิจารณาของหนวยงานนั้นๆ โดยการติดตามเรื่อง โครงการประเด็นที่คณะกรรมการสงเสริมฯ แสดงความคิดเห็น
แจงในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในรูปของรายงานการประชุมอยางสม่ําเสมอ เชน ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
อาคารหอประชุม มก. (7.6-5-1) และขอคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
อนาคต (7.6-5-2) เปนตน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 51
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 7.6
ระดับ 5
3
ระดับ 5
สกอ.ที่ 7.6
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.6-1-1
7.6-1-2
7.6-1-3
7.6-1-4
7.6-1-5
7.6-1-6
7.6-1-7
7.6-1-8
7.6-1-9
7.6-1-10
7.6-1-11
7.6-1-12

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
พัฒนาการ
ป 50

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 5
คะแนน 3

ชื่อเอกสาร
ตัวอยางเอกสารสิ่งพิมพตางๆ
ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธ มก.ป 2552 และป 2553
ตัวอยางเอกสารปฏิทิน มก. ฉบับวันที่ 3-7 พ.ค.53
ตัวอยางขาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตัวอยางขาวสารกิจกรรมที่มีการเผยแพร
ตัวอยางสื่อทางเว็บไซด
ตัวอยางขาวประชาสัมพันธ
ตัวอยางการแถลงขาว
ตัวอยางสื่อเผยแพรทางBill board
ตัวอยางสื่อทางโทรทัศน
ตัวอยางสื่อทางอินเตอรเน็ต
ตัวอยางการ press tour
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หมายเลขเอกสาร
7.6-2-1
7.6-2-2
7.6-3-1
7.6-3-2

ชื่อเอกสาร

ตัวอยาง hotline สายตรง
ตัวอยาง web board
รายงานการประชุมคณะทํางานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2552
แผนผังการดําเนินงานระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
7.6-3-3
โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกําแพงแสน
7.6-3-4
ปฏิทิน กิจกรรมและแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โดยวิทยาเขตกําแพงแสน
7.6-4-1
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวชี้วัดการมี
สวนรวมของประชาชน
7.6-4-2
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน
7.6-4-3
รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับตัวชีว้ ัดการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่
1/2553
7.6-4-4
รายชื่อกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ป 2552 และ ป 2553
7.6-5-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยป 2552 ครั้งที่ 5/2552
7.6-5-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยป 2552 ครั้งที่ 7/2552
แหลงขอมูล : สํานักงาน ก.พ.ร.มก.และงานประชาสัมพันธ กองกลาง
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : นิดา ประพฤติธรรม สํานักงาน ก.พ.ร.มก. โทร 0-2940-7199 ภายใน 4775
ผกามาศ ธนพัฒนพงศ งานประชาสัมพันธ กองกลาง โทร 0-2942-8184 ภายใน 4112
ตัวบงชี้ที่ 7.7
เปาหมาย

รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
รอยละ 4.6

ตัวบงชี้ของ สกอ.

7.7

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 2,441 คน และ
นักวิจัย จํานวน 212 คน (รวมลาศึกษาตอ) รวมทั้งหมด 2,653 คน โดยไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ จํานวน 184 คน เปนรางวัลดานการวิจัย 144 คน และดานวิชาการ 40 คน
ดัง นั้ น ร อ ยละของอาจารยป ระจํ า ที่ ได รั บ รางวั ล ผลงานทางวิ ช าการ หรือ วิ ช าชี พ ในระดั บ ชาติ หรื อ
นานาชาติ เทากับรอยละ 6.94 และรอยละของรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เปนรางวัลดานการวิจัย
คิดเปนรอยละ 78.26
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 0.1 – 0.99

คะแนน 2
รอยละ 1 – 1.99

คะแนน 3
1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ
2. อย า งน อ ยร อ ยละ 50 ของรางวั ล ในข อ 1
เปนรางวัลดานการวิจัย (กรณีไดขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2)

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน

เปาหมาย
ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

มก.ที่ 7.7
สกอ.ที่ 7.7

รอยละ 6.94

3

รอยละ 4.6

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
= บรรลุ
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ป 52
ดําเนินงาน
= ไมบรรลุ
มก.ที่ 7.7
รอยละ 5.69
3
รอยละ 4.6
สกอ.ที่ 7.7

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
5.24
คะแนน 3
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
5.24
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.7-1

ชื่อเอกสาร
แบบเก็บขอมูลดิบของคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยที่
แสดงจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ
7.7-2
ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html
ของกองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยของ มก. ทั้งหมด
(รวมลาศึกษาตอ)
แหลงขอมูล : คณะวิชา หนวยงานสนับสนุน และกองกลาง
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ตัวบงชี้ที่ 7.8

: มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

เปาหมาย

: ระดับ 5

ตัวบงชี้ของ สกอ.

:

7.8

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและผูแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
; 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
; 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสร า งความรู ความเข า ใจให กั บ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในด า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
; 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
; 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 5 ระดับ ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ในป 2552
มหาวิทยาลัยฯ ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นในการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จึงประกอบไปดวยผูบริหารจากทุกหนวยงานในทุกวิทยาเขตเขารวมเปน
กรรมการ ซึ่งการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยฯ มี 3 ระดับ (7.8 – 1 – 1) ไดแก
ระดับมหาวิทยาลัยฯ มีอธิการบดี รองอธิการบดีเปนที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
เปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตของทุกวิทยาเขตและผูชวยอธิการบดีรวมเปนคณะกรรมการ
จํ า นวน ทั้ ง สิ้ น 30 คน มี ห น า ที่ ใ นการกํ า หนดนโยบายและแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจําปแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งนี้ในป 2552 มหาวิทยาลัยมี
นโยบายใหทุกหนวยงานบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติงาน
ประจําป ที่สอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ พรอมดวยกิจกรรมดานการบริหาร
จัดการ 4 ดานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ดานการบริหารงาน ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการเงินบัญชี ดานพัสดุ
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ระดับวิทยาเขต มีรองอธิการบดีของแตละวิทยาเขตเปนประธาน คณบดีและผูอํานวยการสถาบัน
สํานักรวมเปนคณะกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตและหัวหนาฝายบริหารเปนกรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งประกอบดวย
วิทยาเขตบางเขน จํานวน 48 คน
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 22 คน
วิทยาเขตศรีราชา จํานวน 15 คน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 14 คน
คณะกรรมการฯ ระดับวิทยาเขต มีหนาที่กํากับดูแลใหหนวยงานในวิทยาเขตดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
ระดับหนวยงาน มีคณบดี/ ผูอํานวยการสถาบัน สํานักเปนประธานกรรมการ รองคณบดี/รอง
ผูอํ า นวยการและหั ว หน า ภาควิ ช า/หั ว หน าฝ า ยเป น กรรมการ โดยมี เลขานุ ก ารคณะ / สถาบั น / สํ า นั ก เป น
กรรมการและเลขานุการของกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน ซึ่งกรรมการฯ มีหนาที่ในการนํานโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ มาสูการปฏิบัติ โดยดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในหนวยงาน
พรอมจัดทํารายงานสงมหาวิทยาลัยฯ
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรื อ ลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ เ ป า หมายในการบริ ห ารงานและจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของป จ จั ย เสี่ ย ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 3 ระดับ มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
โดยพิจารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอก ความเสี่ยงทางดานยุทธศาสตร ดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดาน
ความครบถวนถูกตอง ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล ที่อาจสงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริ หารงาน
รวมทั้งมีการจัดลําดั บ
ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง ตามคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มก. (7.8 – 2 – 1) ซึ่งไดบูรณาการการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในไวดวยกัน ซึ่งผลการวิเคราะหความเสี่ยง (7.8 – 2 – 2) มีดังนี้
ระดับหนวยงาน 65 หนวยงาน พบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ตองจัดการรวมทั้งสิ้น 583 ความเสี่ยง
ระดับวิทยาเขต ทั้ง 4 วิทยาเขต ฯ พบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่ตองจัดการรวมทั้งสิ้น 51 ความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯไดทําการวิเคราะห
ประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม จากความเสี่ยงที่คงเหลืออยูในแผนของ 4 วิทยาเขต รวมถึงไดพิจารณาความเสี่ยงทั้ง
ภายในและภายนอก ความเสี่ยงทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติ ที่มีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จ
ตามยุทธศาสตรตามภารกิจหลักทั้งในดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการ
บริหารจัดการ รวมถึงความเสี่ยงจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งพบความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่มหาวิทยาลัยฯ ตองจัดการรวมทั้งสิ้น 2 ความเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง 3 ระดับ ดังนี้
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ระดับหนวยงาน มีการจัดทําแผน 65 หนวยงาน มีความเสี่ยงรวม 583 ความเสี่ยง และไดกําหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง 782 มาตรการ
ระดั บ วิ ท ยาเขต ทั้ ง 4 วิ ท ยาเขต ฯ มี ก ารจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งของแต ล ะวิ ท ยาเขต
ประกอบดวย
วิทยาเขตบางเขน มีความเสี่ยงรวม 18 ความเสี่ยง และไดกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
25 มาตรการ
วิทยาเขตกําแพงแสน มีความเสี่ยงรวม 6 ความเสี่ยง และไดกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
13 มาตรการ
วิทยาเขตศรีราชา มีความเสี่ยงรวม 16 ความเสี่ยง และไดกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
26 มาตรการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความเสี่ยงรวม 11 ความเสี่ยง และไดกําหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง 19 มาตรการ
ระดับมหาวิทยาลัยฯ มีความเสี่ยงที่สําคัญตามแผนฯ รวม 2 ความเสี่ยง และไดกําหนดมาตรการ
ในการจัดการความเสี่ยง 4 มาตรการ (7.8 – 3 – 1) พรอมทั้งแจงผูรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนและนําเสนอ
แผนเขาสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
การสรางความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยงใหแกบุคลากรนั้น ไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาตั้งแตป 2549 และไดดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป โดยในป
2552 นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารจั ด โครงการสั ม มนา เรื่ อ ง “กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งเชิ ง บู ร ณาการ
ERM – Intergrated Framework” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุม ธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ
50 ป ใหผูบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบถึง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงประจําป บทบาทหนาที่ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเขาใจในหลักการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน และนําความรูที่ไดรับไปบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหนวยงานไดอยางเหมาะสม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ผูบริหารทุกระดับมีการกํากับดูแลใหผูรับผิดชอบ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของทั้งระดับหนวยงาน ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัยฯ (7.8 – 4 – 1) ได
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สงผลใหการทํางานของ
มหาวิทยาลัยฯ สําเร็จตามวัตถุประสงค
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการติดตามและเรงรัดใหผูรับผิดชอบรีบ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ระดับ และรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ เสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการฯ (7.8 – 5 – 1) เพื่อกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยฯ ตอผูบริหาร รวมทั้งนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป 2553 เสนออธิการบดีใหความเห็นชอบและแจงแกหนวยงานถือปฏิบัติตอไป
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
= บรรลุ
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 7.8
ระดับ 5
3
ระดับ 5
สกอ.ที่ 7.8

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 5
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.8 –1-1
7.8 –2-1
7.8 –2-2
7.8 –3-1
7.8 –4-1

ชื่อเอกสาร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
เอกสารสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552
บั น ทึ ก ข อ ความขอให ร ายงานความคื บ หน า การดํ า เนิ น การตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ยง
7.8 –5-1
เอกสารสรุปการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แหลงขอมูล : สํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : ชัยวัฒน สุทธิวิเศษ โทร. 0-2942-8116 ภายใน 4829
ตัวบงชี้ที่ 7.9

: ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล

เปาหมาย

: ระดับ 8

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 7.9

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
; 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
; 3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
; 4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน
; 5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
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; 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ
; 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
; 8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 8 ระดับ ดังนี้
1. มี ก า ร กํ า ห น ด แ น ว ท 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 ล ภ า ย ใ น ส ถ า บั น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานภายในสถาบัน ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 ลว 18 กุมภาพันธ 2551 (7.9-1-1) และมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 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 2553 (โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดระหวางคณะ สถาบัน สํานัก การติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนฝายเลขานุการในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวของ ซึ่งในป 2553 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ไดมีมติเมื่อวันที่
19 มกราคม 2553 ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 (7.9-1-4) และคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ในเรื่องหลักเกณฑและแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ
สถาบัน สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (7.9-1-5)
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แผนภาพแสดงแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการกําหนดหลักเกณฑ
และแนวทางการถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด สู ค ณะ สถาบั น สํ า นั ก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
- พัฒนาอะไร
- ผลงานวัดดวยตัวชี้วัดอะไร
- เปาหมายเทาใด
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตรพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ แ ละแนว
ทางการถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด สู ค ณะ สถาบั น สํ า นั ก ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2552
ประกาศให
บุคลากรทราบ
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการถายทอดตัวชี้วั ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 แกคณะ สถาบัน สํานัก
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีและ
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก
คณะ สถาบัน สํานักดําเนินการตามคํารับรอง
ราชการและประเมินผลตนเอง
โดยการรายงานผลทุกรอบ 2 เดือน

การปฏิบัติ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
12 เดือน
รับสิ่งจูงใจ
ตามระดับของผลงาน

ประชุมติดตามผลทุก 2 เดือน
สภามหาวิทยาลัย /สถาบั น พิจ ารณาอนุมัติผลการประเมิ น
รอบ 12 เดือน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดเห็นชอบใหมีการจัดประชุมชี้แจง เรื่องการถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ
สถาบัน สํานัก (7.9-1-6) และโครงการพิธีลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางอธิการบดีและผูบริหาร
คณะ สถาบัน สํานัก (7.9-1-7) จํานวน 54 หนวยงาน (7.9-1-8) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจในหลักการถายทอดตัวชี้วัดแกบุคลากรเปาหมาย และเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ได
มีการลงนามไวระหวางอธิการบดีและเลขาธิการ สกอ. และระหวางอธิการบดีและคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
สํานัก ซึ่งสามารถพัฒนาไปสูการถายทอดตัวชี้วัดแกบุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงานยอยเปนรายบุคคลตอไป
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมี
การประชุมชี้แจงการถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ สถาบัน สํานัก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 (7.9-1-6) โดยมีผลการ
ประชุมปรากฏตามผลการประเมินโครงการประชุมชี้แจงการถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ สถาบัน สํานัก และบทสรุป
สําหรับผูบ ริหาร (7.9-2-1) ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นไดมีการชี้แจงและอธิบายถึงแผนการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรมในรูปของปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.9-2-2) และปฏิทินการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 (7.9-2-3) โดยกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในรูปแบบการ
ประชุมคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการทุกๆ 2 เดือน พรอมกําหนดใหหนวยงานสงผลการดําเนินงานแก
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สํานักงาน ก.พ.ร.มก.ในทุก 2 เดือน โดยที่ประชุมจะรวมกันพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการ
ใหคะแนนและเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนา และในกรณีที่ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย ที่ประชุม
คณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการจะรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคนั้น และกําหนด
มาตรการเพื่อสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานในระยะตอไปใหเปนไปตามเปาหมาย (7.9-2-4) นอกจากนี้
สํานักงาน ก.พ.ร. มก.ไดดําเนินการจัดทําคําอธิบายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สําหรับคณะ สถาบัน
สํานักอยางละเอียดซึ่งสามารถยึดถือเปนคูมือเพื่อปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน (7.9-2-5) รวมถึงปฏิทินและแผนการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการ (7.9-2-3) เพื่อ
รวมกันติดตามและพิจารณาผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
พัฒนาผลการดําเนินงานในครั้งตอไป
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน ในการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายไปสูตัวชี้วัดองคกรและบุคคล นั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะเปนการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน 11 ตัวชี้วัดแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 54 หนวยงาน
ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดบางสวนของ ก.พ.ร., ตัวบงชี้การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน สมศ.
และ สกอ. เพื่อลดภาระงานซ้ําซอนระหวางการกรอกขอมูลประกันคุณภาพ ขอมูลกองแผนงาน ขอมูลดานวิเทศ
สัมพันธ และขอมูล ก.พ.ร. โดยมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกันระหวางผูบริหารหนวยงานและ
อธิการบดี ผูบริหารหนวยงานและบุคลากรรวมกันกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
หน ว ยงาน โดยในส ว นของหน ว ยงานเป น ผู กํ า หนดเป า หมายที่ จ ะปฏิ บั ติ ไ ด ข องแต ล ะตั ว ชี้ วั ด เองและจั ด ทํ า
เปาหมายของตัวชี้วัดลงในแบบฟอรมคํารับรองการปฏิบัติราชการ สําหรับคณะ สถาบัน สํานัก (7.9-3-1) โดยมี
ผูอํานวยการและ/หรือลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการรับทราบ
ตัวบงชี้และเปาหมายที่ตองบรรลุ (7.9-3-2)
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทํา strategy Map ของมหาวิทยาลัย (7.94-1) และจัดสงแกคณะ สถาบัน สํานัก ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหมีการจัดทํา Strategy Map ของ
หนวยงานโดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (7.9-4-2) มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
ในระดับคณะ สถาบัน สํานักตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดย
กองแผนงานยังมีแผนที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของคณะ สถาบัน สํานัก
เพื่อใหความรูแกบุคลากรของคณะ สถาบัน สํานัก ที่รับผิดชอบงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ใหมีความรู
ความเขาใจในการทําแผนที่ยุทธศาสตรเพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถใชแผนที่ยุทธศาสตรในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป โดยคาดวาจะจัดในเดือนตุลาคม
2553 (7.9-4-3)
5.มี ก ารยื น ยั น วิ สั ย ทั ศ น แ ละประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในระดั บ คณะหรื อ
เทียบเทา วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัยนั้นดําเนินการโดยกอง
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แผนงานซึ่งมีการประชุมระดมสมองผูบริหารระดับสูงเพื่อรวมกันกําหนดทิศทางและแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยในชวงป 2552-2555 พรอมกําหนดแผนปฏิบัติราชการรายป โดยหนวยงานสามารถเขาไปศึกษาได
จากเว็บไซดของกองแผนงาน 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
มหาวิ ทยาลัย ได แ ตง ตั้ง คณะทํา งานติด ตามผลการปฏิ บัติ ราชการ ตามคํา สั่ง มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร 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)
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองมหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตามตัวบงชี้ และเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปรียบเทียบกับเปาหมายของคณะ สถาบัน สํานัก
รอบ 12 เดือ น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (7.9-7-1) ที่ไดกําหนดไวกอนแลว พรอมตารางสรุปผลการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (7.9-7-2) ซึ่งไดนําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมคณะทํางานติดตามผล
การปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ตามรายงานการประชุมคณะทํางานติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2551 (7.9-7-3) ซึ่งไดเวียนแจงคณะทํางานแลวตามหนังสือที่ ศธ 0513.10101/1402
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 (7.9-7-4) และไดเวียนแจงคณะกรรมการ
ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10101/66 ลงวันที่ 26 มกราคม 2553
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ
เพื่อเปนการเสริมสรางกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหมีการจัดสรรเงินรางวัลตามผลงาน
รายคณะตามมติที่ประชุมคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3/2551
เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2551 (7.9-7-3) และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2552
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 (7.9-8-1) ซึ่งเปนการนําผลการประเมินของหนวยงานไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เรื่อง 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)
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 7 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน ป 52
ดําเนินงาน
= ไมบรรลุ
มก.ที่ 7.9
ระดับ 8
3
ระดับ 8
สกอ.ที่ 7.9

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
พัฒนาการ
= มีพัฒนาการ
ป 51
= ไมมีพัฒนาการ
ระดับ 8
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.9-1-1
7.9-1-2
7.9-1-3
7.9-1-4
7.9-1-5
7.9-1-6
7.9-1-7
7.9-1-8
7.9-2-1
7.9-2-2
7.9-2-3
7.9-2-4
7.9-2-5
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ชื่อเอกสาร
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 ลว 18 กุมภาพันธ 2551
มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2551 ลว 4 กุมภาพันธ 2551
มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2551 ลว 8 เมษายน 2551
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ร าชการ ครั้ ง ที่ 1/2553
วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553
รายงานการประชุ ม คณะทํา งานติดตามผลการปฏิ บัติร าชการ ครั้ง ที่ 7/2552
วันที่ 17 ธันวาคม 2552
โครงการประชุ ม ชี้ แ จง เรื่ อ ง “การถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด สู ค ณะ สถาบั น สํ า นั ก ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
โครงการพิธีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีและ
ผูบริหารคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
รายชื่อหนวยงานที่ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการจํานวน 54 หนวยงาน
บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง “การถายทอดตัวชี้วดั สูคณะ
สถาบัน สํานักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ
สถาบัน สํานักของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
ตารางแสดงมาตรการในการสงเสริมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
คําอธิบายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สําหรับคณะ สถาบัน สํานัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

หมายเลขเอกสาร
7.9-3-1

ชื่อเอกสาร
คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของหน ว ยงาน คณะ สถาบั น สํ า นั ก ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2553
7.9-3-2
แบบฟอรมตัวชีว้ ัดและคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของ
หนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
7.9-4-1
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของมหาวิทยาลัย
7.9-4.2
ตัวอยาง แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของคณะ สถาบัน สํานัก
7.9-4-3
โครงการถายทอดนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูหนวยงาน
ระดับคณะ สถาบัน สํานัก
7.9-6-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 3667/2551 แตงตั้งคณะทํางานติดตามผล
การปฏิบัติราชการและคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน เพิ่มเติม
7.9-6-2
แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานทุก 2 เดือน สําหรับคณะ สถาบัน สํานัก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
7.9-7-1
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปรียบเทียบกับ
เปาหมายของคณะ สถาบัน สํานัก รอบ 12 เดือน พรอมขอเสนอแนะประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552
7.9-7-2
ผลการดํ า เนิ นงานรอบ 12 เดื อ นของคณะ สถาบัน สํ า นัก ตามคํ ารั บ รองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
7.9-7-3
รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551
7.9-7-4
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2552
7.9-8-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552
7.9-8-2
ประกาศคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงิน
รางวัล ระดับสํานัก/กองและระดับบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2551
7.9-8-3
ตารางสรุปผลคะแนนจากการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก และสรุปการ
จัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
แหลงขอมูล : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานอธิการบดี
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : นิดา ประพฤติธรรม โทร 02-9407199 ภายใน 4775

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ตัวบงชี้ที่ 7.10

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา
26,603.00 บาทตอคน

เปาหมาย
ตัวบงชี้ของสกอ.

-

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 5.10

ผลการดําเนินงาน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ทั้งในรูปแบบของการจัดสรรทุนศึกษาตอ การนําเสนอผลงาน บทความทางวิชาการ การจัดสงบุคลากรไปประชุม
อบรม สัมมนา ดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความกาวหนาใหแกบุคลากร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 2,441 คน และมีงบประมาณสําหรับพัฒนาคณาจารย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 69,674,517.14 บาท คิดเปน 28,543.43 บาทตอคน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
1-9,999 บาทตอคน

คะแนน 2
10,000 - 14,999 บาทตอคน

คะแนน 3
15,000 บาทตอคน หรือมากกวา

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

มก.ที่ 7.10

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
28,543.43
บาทตอคน

3

เปาหมาย
ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

26,603.00
บาทตอคน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
= บรรลุ
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ป 52
ดําเนินงาน
= ไมบรรลุ
มก.ที่ 7.10

31,218.40
บาทตอคน

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.10-1
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3

26,603.00
บาทตอคน

พัฒนาการ
= มีพัฒนาการ

ป 51

= ไมมีพัฒนาการ

30,407.77
บาทตอคน
คะแนน 3
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

30,407.77
บาทตอคน
คะแนน 3

ชื่อเอกสาร
แบบเก็บขอมูลดิบของคณะวิชา ภายในมหาวิทยาลัยที่แสดงงบประมาณสําหรับ
พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

หมายเลขเอกสาร
7.10-2

ชื่อเอกสาร
ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html
ของกองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยของ มก. ทั้งหมด
(รวมลาศึกษาตอ)

แหลงขอมูล : คณะวิชา
ตัวบงชี้ที่ 7.11

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูแ ละ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ

เปาหมาย

รอยละ 74

ตัวบงชี้ของ สกอ.

-

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 5.11

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพใหกับ
บุค ลากรสายสนับ สนุ น ทั้งในประเทศ และต างประเทศ เพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพของบุ คลากรสายสนั บ สนุ น ซึ่ ง
นอกเหนือจากกองการเจาหนาที่ที่มีหนาที่โดยตรงในการจัดหลักสูตรพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้ง
คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนแลว ยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่จัดประชุม สัมมนา อบรมหลักสูตรที่สอดคลอง
กับทักษะวิชาชีพ เชน กองบริการการศึกษา สํานักประกันคุณภาพ สํานักงานตรวจสอบภายใน ฯลฯ โดยในป
การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพแกบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) ไมนับรวมหมวดแรงงาน ในปการศึกษา
2552 มีจํานวน 3,672 คน ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน
3,672 คน คิดเปนรอยละ 100
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 54

คะแนน 2
รอยละ 55 – 79

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
= บรรลุ
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ป 52
ดําเนินงาน
= ไมบรรลุ
มก.ที่ 7.11

3,672 รอยละ
3,672 100

3

รอยละ 74

คะแนน 3
รอยละ 80 หรือมากกวา
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
81.27
คะแนน 3

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.11-1

ชื่อเอกสาร
แบบเก็บขอมูลดิบของหนวยงานสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัยที่แสดงจํานวน
บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาทั้งในประเทศและตางประเทศ
7.11-2
ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html
ของกองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของ มก. ทั้งหมด (รวมลา
ศึกษาตอ)
แหลงขอมูล : หนวยงานสนับสนุน

192

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายดานการเงินและงบประมาณ ดังนี้ เรงพัฒนาระบบงบประมาณ
พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานอยางเหมาะสม สงเสริมหนวยงานใชบริการจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
เรงรัดการจัดทําฐานขอมูลคาใชจายตอหัวนิสิตของสาขาตางๆ และจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของหนวยงาน
แสวงหางบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้ประเมินฯ ไวในองคประกอบที่ 8 จํานวน 6 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลอง
กับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ และสอดคลองกับตัวบงชี้ของสมศ. จํานวน 4 ตัวบงชี้ โดยในปการศึกษา
2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ
ใน ภาพรวมขององค ป ระกอบที่ 8 จํ า นวน 6 ตั ว บ ง ชี้ เท า กั บ 2.17 คะแนน สํ า หรั บ
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.9

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ตารางที่ 2.8 ผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

องคประกอบ/ตัวบงชี้

8.1 มีระบบ และกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
8.2 การใชทรัพยากร
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมกัน
8.3 รอยละของเงิน
รายไดจริงจาก
ภายนอกทั้งหมดตอ
รายรับจริงทั้งหมด
8.4 สินทรัพยถาวรตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา
8.5 คาใชจายทั้งหมด
ตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา
8.6 รอยละของเงิน
เหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

เปาหมาย
ปการ
ศึกษา
2552

2551

ระดับ

7

ระดับ

รอยละ

หนวย

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552

2551

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

7

7

7

5

5

5

40

41.87

37.00

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

3

3

3

5

3

3

3

37.00

3

2

2

บาท
ตอคน

60,800 63,178.64 68,427.22 68,427.22

1

2

2

บาท
ตอ
FTES

ระหวาง
5-9.99%
ของ
เกณฑ

5.85

17.40

17.40

2

1

1

รอยละ

15

24.92

16.11

16.11

2

2

2

คะแนนผลการประเมิน 2.17 2.17
โดยมีรายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ

ตัวบงชี้ที่ 8.1
เปาหมาย

:

มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
: ระดับ 7

ตัวบงชี้ของ สกอ. :

8.1

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน
4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนา ที่ตรวจ ติดตามการใชเ งินใหเป นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 7 ระดับ ดังนี้
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550-2554 ในการบริหารทั่วไป
ดานการบริหารงบประมาณไวการทําแผนกลยุทธทางการเงิน ดําเนินการโดยระดมสมองของทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการดานการเงินครบวงจร ตั้งแตการแสวงหางบประมาณ
และแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารหนวยงาน การบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
มี วิ นั ย การเงิ น การคลั ง กํ า หนดกลไกในการตรวจสอบติ ด ตามการบริ ห ารทางด า นการเงิ น และการจั ด สร า ง
ฐานขอมูลดานการเงินใหมีความสมบูรณเปนมาตรฐาน นําไปสูการวิเคราะหตนทุนตอหนวยที่มีประสิทธิภาพ
(8.1-1-1, 8.1-1-2)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
โดยการแสวงหางบประมาณและแหล ง ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารหน ว ยงาน ประสานความร ว มมื อ กั บ
ภาคเอกชนและองคกรภายนอกในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , สกอ.,
สวทช ธนาคาร หนวยงานภาคเอกชน เปนตน (8.1-2-1) มหาวิทยาลัยไดมีการนําเงินรายไดไปหาประโยชนโดย
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นําไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุนกูของรัฐวิสาหกิจ หุนกู/ตราสารอื่นๆ โดยคํานึงถึงสภาพคลองทางดานการเงิน
ของมหาวิทยาลัย และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย (8.1-2-2) สงเสริมให
หนวยงานใชบริการจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปนการกระจายรายไดใหอยูภายในมหาวิทยาลัยฯ
และเปนการสนับสนุนใหหนวยงานผูใหบริการไดพัฒนาผลิตภัณฑที่ใหบริการ (8.1-2-3)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีแผนการจัดสรรงบประมาณ ใหหนวยงานอยางเหมาะสม โดยมี
หลักเกณฑและแนวทางการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล (8.1-2-4, 8.1-2-5) โดยในการจัดทําแผนงบประมาณไดนําระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยผานระบบเครือขาย
e-Revenue นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการเฉพาะกิจใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ใชในการดําเนินงานตามภารกิจเพื่อกอประโยชนใหกับหนวยงานและนิสิต เชน โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิต / นักศึกษา การดูงาน และการทําวิจัยของนิสิต โครงการสนับสนุนประชุมจัดการนานาชาติ
โครงการสนั บ สนุ น การให ทุ น โครงการปริ ญ ญาเอก ทุ น วิ จั ย สํ า หรั บ นั ก วิ จั ย รุ น ใหม โครงการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เปนตน (8.1-2-6)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
ในการใชจายเงินของมหาวิทยาลัย ทุกหนวยงานปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได
พ.ศ.2545 (8.1-2-7) ซึ่งกําหนดหลักเกณฑการรับ – จายเงิน ประเภทของรายรับ อํานาจในการอนุมัติเบิกจาย
ในสวนของรายไดที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ รายไดจากเงิน
อุดหนุนวิจัย รายไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ ฯลฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ชัดเจน (8.1-2-8) มีการกระจายอํานาจในการอนุมัติกอหนี้ผูกพัน / จายเงินใหกับทุก
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ มีการกําหนดใหหนวยงานมีเงินสํารองจายในวงเงินไมเกิน
10% ของเงินรายไดหนวยงาน และเงินทดรองจายไดในวงเงิน 1 ลานบาท เพื่อใหหนวยงานสามารถชําระหนี้ได
รวดเร็วขึ้น ในการตรวจสอบการใชจายเงินของหนวยงาน จะมีการจัดทํางบกระทบยอดความถูกตอง ยอดคงเหลือ
ของบัญชีแยกประเภทที่สําคัญ เชน เงินฝากกองคลัง เงินสํารองจาย เงินรายไดโครงการพัฒนาวิชาการ ฯลฯ โดย
รายงานผลใหมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน / รายไตรมาส (8.1-2-9)
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชดําเนินการ ไดแก ระบบงบประมาณ (BUDGET)
ซึ่งเปนระบบในการจัดเก็บขอมูล การเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน แยกตามแผนงาน/หนวยงาน โปรแกรมการ
บันทึกบัญชี Accellent Accounting ใชบันทึกบัญชีเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทํารายงานการเงิน
ใชดําเนินการระหวางการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ ฐานขอมูลการเบิกจายเงินอุดหนุนพนักงาน สถานะทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย (เงินฝากธนาคารและหลักทรัพยของมหาวิทยาลัย) การใชงบกลางของมหาวิทยาลัย
ลูกหนี้เงินยืมเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เปนตน (8.1-3-1 , 8.1-3-2)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานผูบริหารทราบเปนรายเดือน/รายไตมาส/รายป เปน
รายงานฐานะการเงิน เงินรายได เงินงบประมาณแผนดิน รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพยของ
มหาวิทยาลัยฯ และรายงานลูกหนี้เงินยืม เปนตน มีการจัดทํางบการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย
และสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบตามระเบียบภายในระยะเวลาที่กําหนด (8.1-4-1 , 8.1-4-2 , 8.1-4-3)
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5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหรายไดคาใชจาย เพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณประจําป (8.1-5-1) ใหสอดคลองกับภารกิจ
และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใชจายประจําป และการจัดสรร
เงินสนับสนุนเงินรายไดจากสวนกลางสนับสนุนหนวยงานใหสามารถใชจายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มหาวิทยาลัยฯ นําขอ มูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหสถานะทางการเงิน และความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใชในการนําเงินรายไดไปลงทุนหาผลประโยชนซึ่งตองคํานึงถึงสภาพคลองทางดานการเงินของ
มหาวิทยาลัย (8.1-5-2) รวมทั้งขอมูลในสวนการวิเคราะหการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อใหการเบิกจาย
เปนไปตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใชเปนขอมูลในการติดตามเรงรัดหนวยงานในการดําเนินการ
เบิกจาย (8.1-5-3)
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบี ย บและกฎเกณฑ ที่ ส ถาบั น กํ า หนด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ค ณะกรรมการตรวจสอบระดั บ
มหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ สําหรับโครงการพิเศษมีการรับรองงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
และรายงานมหาวิทยาลัยทราบทุกโครงการเปนประจําทุกปตามระเบียบ (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
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 8.1
ระดับ 7
3
ระดับ 7
สกอ.ที่ 8.1
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 7
คะแนน 3

ชื่อเอกสาร

8.1-1-1

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550-2554

8.1-1-2
8.1-2-1

แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย
บันทึกการไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น
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หมายเลขเอกสาร
8.1-2-2
8.1-2-3
8.1-2-4
8.1-2-5
8.1-2-6
8.1-2-7
8.1-2-8
8.1-2-9
8.1-3-1
8.1-3-2
8.1-4-1
8.1-4-2
8.1-4-3
8.1-5-1
8.1-5-2

ชื่อเอกสาร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเงิน
หนังสือแจงหนี้คาใชบริการจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑและแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได/หลักเกณฑและแนว
ทางการบริหารงบประมาณเงินรายได
เอกสารงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําป 2552
นโยบายในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการเฉพาะกิจ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ.2545
ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2547
รายงานผลการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือของหนวยงาน
ระบบบัญชี 3 มิติ (http://acc3d.ku.ac.th) / ระบบงบประมาณ (BUDGET)
รายงานเงินคงเหลือหมวดงบกลาง
รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย รายเดือน / รายไตรมาส / รายป
รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพยของมหาวิทยาลัย
รายงานลูกหนี้เงินยืม
ขอมูลรายได – คาใชจา ยของวิทยาเขตบางเขน
รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน / รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและ
หลักทรัพยของมหาวิทยาลัย
การวิเคราะหการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน / งบการเงินของมหาวิทยาลัย
หนังสือแจงการเขาตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
แผนการตรวจสอบภายในประจําป 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินโครงการพิเศษ
การกําหนดระยะเวลาการจัดสงรายงานขอมูลทางการเงิน
หนังสือเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2552

8.1-5-3
8.1-6-1
8.1-6-2
8.1-6-3
8.1-7-1
8.1-7-2
แหลงขอมูล : กองคลัง
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : วลีรัตน กาญจนปกรณชัย โทร 0-2942-8147 ภายใน 4301
ตัวบงชี้ที่ 8.2

: การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน

เปาหมาย

: ระดับ 5

ตัวบงชี้ของ สกอ. : 8.2

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
; 2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
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;
;
;

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่ ในมหาวิทยาลัย
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 5 ระดับ ดังนี้
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยประกอบดวย
1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 4757/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนา
ทางกายภาพ เพื่อทําหนาที่วางแผนการใชพื้นที่ การควบคุมดูแลการใชพื้นที่ ควบคุมการ
ออกแบบ กอสราง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เสนอแนะ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานอาคารสถานที่ในสวนของ
งานกายภาพใหแกมหาวิทยาลัย (8.2-1-1)
1.2
ดานนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิ ทยาลั ยเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อย จึง ได แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะทํ า งาน เพื่ อ
วางแผน ติดตาม และปฏิบัติง าน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใ ช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น ไปตามนโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค มี
คณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย คือ
1.2.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยบุคลากรจาก
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย http://www.ku.ac.th/e-university/gen01-7902550.pdf (8.2-1-2)
1.2.2 คณะทํางานแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.ku.ac.th/e-university/planit.pdf (8.2-1-3)
1.2.3 ผูแทนคณะกรรมการ IT http://www.ku.ac.th/e-university/namelist.html (8.2-1-4)
1.3 ดานการใชหองสมุด ในการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสํานักหอสมุด การ
บริหารจัดการภายในจากผูบริหาร ซึ่งถือเสมือนคณะกรรมการ ประกอบดวยผูอํานวยการ
รองผู อํา นวยการ ผู ชว ยผู อํา นวยการ และหั ว หน า ฝ า ยร ว มกั นวิ เ คราะห ก ารใช ท รัพ ยากร
วางแผน และดําเนินงานเพื่อใหการบริหารจัดการเกิดประโยชนสูงสุดกับหนวยงาน และเกิด
คุมคาของการประหยัดงบประมาณรายจาย โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ที่มี
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการ
ประจําสํานักหอสมุด เปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน http://www.lib.ku.ac.th/ (8.2-1-5)
1.4 คณะผูบริหารสํานักการกีฬา http://www.sp.ku.ac.th/ (8.2-1-6)
1.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 5212/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ มก.
โดยมีหนาที่และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มก. เรื่อง ระเบียบวาดวยการ
จัดสวัสดิการภายใน มก. พ.ศ. 2548 (8.2-1-7)
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1.6 คณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ มีหนาที่จัดหา ควบคุม กํากับดูแล เรื่องรถสวัสดิการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดูแลดานการเงิน จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ และ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย (8.2-1-8)
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ (8.2-2-1)
2.2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย คือ แผนปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.ku.ac.th/e-university/ict2550-2554.pdf (8.2-2-2)
2.3 ผลการวิเคราะหความตองการของการใชทรัพยากรเพื่อการบริหารงานของสํานักหอสมุด จาก
ที่ประชุมหัวหนาฝาย (รายงานการประชุมหัวหนาฝาย) ซึ่งไดขอมูลความตองการมาจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมจะนํามาวิเคราะหความสําคัญและงบประมาณที่มีอยู ใน
การจัดหา เพื่อใหบุคลากรมีทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยไดมอบหมายให
งานคลั ง และพั ส ดุ สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารดํ า เนิ น โครงการจั ด หาทรั พ ยากรเพื่ อ ใช ใ นการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร ซึ่งปรากฏในรายงานการประชุม (8.2-2-3)
2.4 สํานักการกีฬามีการวิเคราะห และจัดทําแผนการใชสนามกีฬาและอาคารเพื่อการเรียนการ
สอน ซึ่งปรากฏในรายงานการประชุมผูบริหารสํานักการกีฬา (8.2-2-4)
2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มก. (8.2-2-5)
2.6 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ (8.2-2-6)
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตาง ๆ ใหหนวยงานอื่นในสถาบัน อาทิ
คณะ สํานัก สถาบัน สามารถใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันได http://www.vehicle.ku.ac.th/
(8.2-3-1) คือ
3.1.1 อาคารเรียนรวมสวนกลาง อาทิ อาคารศูนยเรียนรวม 1, 2, 3 , 4 และ อาคารพุทธ
เกษตรเป นอาคารที่ มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใหทุ กหนวยงานในสถาบั นสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดทุกหนวยงานที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน
3.1.2 อาคารสําหรับการจัดประชุม/สัมมนา อาทิ อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารหอประชุม
อาคารวิจัยและพัฒนา เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใหทุกหนวยงานใช
สําหรับจัดการประชุม/สัมมนา
3.1.3 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใชในการจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของนิสิต การเรียนการสอน การฝกซอมของนักกีฬา การ
แขงขันกีฬา โดยใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยใชจัดประชุม/สัมมนา นิทรรศการ
3.1.4 อาคารจอดรถ มก. เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อการจัดระเบียบการจราจร
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ภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัว และเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
บุคลากร นิสิตและผูที่มาใชอาคารของมหาวิทยาลัยในการจัดประชุม สัมมนา นํารถ
มาจอดอาคารจอดรถ มก.
3.1.5 ยานพาหนะสวนกลางและรถโดยสารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใหทุก
หนวยงานในสถาบันสามารถใชรวมกันได
3.2 มหาวิทยาลัยไดวางแผนใหการใชระบบสารสนเทศรวมกัน คือ
3.2.1 สนับสนุนดานการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยโดยใหทุกหนวยงานใช
สารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ได http://www.ku.ac.th/e-university/ict25502554.pdf (8.2-3-2)
3.2.2 สนับสนุนดานการเรียนการสอน ดังนี้
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดสนับสนุนทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ดานการเรียนการสอน โดยดูแลรับผิดชอบการดําเนินงาน หองสตูดิโอวิดีโอคอน
เฟอเรนซ และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1. หองสตูดิโอวิดีโอคอนเฟอเรนซ
สนับ สนุ น ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง ไ ก ล ร ะ ห ว า ง วิ ท ย า เ ข ต
และการประชุมทางไกล ปจจุบันจะจัดตารางเรียนสําหรับวิทยาเขตเฉลิม พระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร เนื่องจากเปนวิทยาเขตที่อยูหางไกลจากสวนกลางมาก
การใชระบบการเรียนการสอนทางไกลชวยใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณ
ในเรื่ อ งการเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น ค า ที่ พั ก และเวลาของอาจารย รวมทั้ ง ช ว ย
ใหการเรียนการสอนเปนมาตรฐานเดียวกับวิทยาเขตบางเขน เพราะอาจารยผูสอน
เปนอาจารยป ระจํา วิทยาเขตบางเขน ในรอบปที่ผา นมาเปดใหบ ริการรายวิช า
ทั้ ง หมด 5 รายวิ ช า จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1087 ชั่ ว โมง รายละเอี ย ดเป น ดั ง นี้
https://operation.cpc.ku.ac.th/file/telecon/aim-01.html (8.2-3-3)
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สํ า นั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ไ ด จั ด ทํ า ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร แ ละ
อินเตอรเน็ต (Kasetsart IT Square) สําหรับใหบริการสวนรวม ประกอบดวย
คอมพิวเตอรรวมทั้งสิ้น 220 เครื่อง ซึ่งแบงออกเปนพื้นที่บริการทั่วไป 169 เครื่อง
หองฝกอบรม 41 เครื่อง หองสนทนากลุมยอย 5 เครื่อง หองเจาหนาที่ 2 เครื่องและ
คอมพิวเตอร บริการระบบจองใช 3 เครื่อง โดยเปดใหบริการตั้งแตวันจันทร ถึงวัน
ศุกร เวลา 8.30 – 24.00 น. และวันเสาร เวลา 8.30 – 16.30 น. การดําเนินงาน
แบบรวมศูน ยชว ยใหการบริ หารจั ดการทําได มีป ระสิทธิ ภาพสามารถจัดหาและ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากได และเปดใหบริการมีชั่วโมงใชงานได
อยางคุมคา ประมาณวันละ 16 ชั่วโมง(ในเวลาและนอกเวลาราชการ) มากกวาทีจ่ ะ
กระจายไปยังหนวยงานตางๆ ที่ตองเปดปดตามเวลาราชการ สถานที่สามารถ
รองรับผูมาใชงานไดจํานวนมาก คอมพิวเตอรทันสมัยและมีความพรอมในการ
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ให บ ริ ก ารเพราะดู แ ลด ว ยบุ ค ลากรของสํ า นั ก ฯ และระบบควบคุ ม ที่ พั ฒ นา
https://kits.ku.ac.th (8.2-3-4)
และไดปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่อาคารศูนยเรียนรวม 1 ชั้น 1
ใหม เพื่ อ ขยายการบริ ก ารเช น เดี ย วกั บ KITS ในอนาคต โดยในเบื้ อ งต น เป ด
ใหบริการดานการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ และเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่
11 มิถุนายน 2553 (http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/index.php?option
=com_content&view=article&id=330:-kits2-&catid=2:2008-10-16-06-3153&Itemid=480) (8.2-3-5)
3.3 มหาวิทยาลัยไดมีแผนการใชระบบหองสมุดรวมกันโดยไดดําเนินการ http://www.lib.ku.ac.th/
(8.2-3-6) ดังนี้
3.3.1 ระบบโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณาการ
• สํานักหอสมุดไดนําโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณาการ INNOPAC Millennium มาใชใน
การดําเนินงานของฝายตางๆ ตั้งแตป พ.ศ.2539 และอัพเกรดระบบเปน Millennium Release
2007 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 พัฒนาและเชื่อมโยงงานหองสมุดสาขาและเครือขายเกือบ
ทุกงานภายใตมาตรฐานเดียวกั นเปนระบบเครือข ายหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปจจุบันมีหองสมุดในเครือขายรวมทั้งสิ้น 22 แหงใน 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
• การโอนขอมูลนิสิตใหม นิสิตลงทะเบียน นิสิตจบการศึกษา และขอมูลสถานภาพนิสิต
ภาคการศึกษาตนและปลาย ปการศึกษา 2552 เขาระบบ โดยความอนุเคราะหขอมูลจากสํานัก
บริการคอมพิวเตอร สํานักทะเบียนและประมวลผล ฝายการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตศรี
ราชา และสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร เพื่ อ จั ด ทํ า และ
ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนสมาชิกหองสมุด ทําใหสามารถลดขั้นตอนและเวลาในการบันทึก
ขอมูลนิสิตใหม และการปรับปรุงขอมูลนิสิตในระบบ รวมทั้งผูใชสามารถใชบริการยืมไดเร็วขึ้น
กวาเดิม สามารถใชบัตรประจําตัวยืมสิ่งพิมพในหองสมุดทุกแหงไดและสามารถยืมหนังสือได
ตลอดป
3.3.2 ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
• สํานักหอสมุดไดวางระบบเครือขายใชสายพื้นฐานขนาดความเร็ว 100/1000 เม็กกะบิตตอ
วินาที ภายในอาคารชวงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตนวิทยาโชติ จํานวน 663 จุด โดยมีจดุ
ใหบริการอยูที่อาคารชวงเกษตรศิลปการจํานวน 176 จุด อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ จํานวน 487
จุด สําหรับระบบเครือขายไรสาย (Wireless Access Point) สํานักหอสมุดไดรับความ
อนุเคราะหจากสํานักบริการคอมพิวเตอรในการจัดซื้ออุปกรณและการติดตั้ง โดยมีจุดใหบริการ
ทั้งหมด 16 จุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของทั้งสองอาคาร นิสิตและบุคลากร
สามารถเขาใชเครือขาย ณ พื้นที่ดังกลาว ไดตามอัธยาศัย
• ระบบเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KULINET) สํานักหอสมุดไดสราง
ระบบเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KULINET) เพื่อการติดตอสื่อสารระหวาง
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ผูใชระบบหองสมุดอัตโนมัติใน เครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 วิทยาเขต เพื่อ
ความรวมมือในการใชระบบหองสมุดและการพัฒนางาน ตลอดจนทราบ ขาวสารตาง ๆ ทําให
สามารถบริการผูใชไดเปนอยางดี
3.3.3 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
สํานักหอสมุดบอกรับฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส จํา นวน 26 ฐาน เพื่อใหบ ริการแก
หองสมุดในเครือขายทุกวิทยาเขต สามารถใชบริการสืบคนฐานขอมูลรวมกัน
3.3.4 ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สํานักหอสมุดไดวางระบบเครือขายใชสายพื้นฐานขนาดความเร็ว 100/1000 เม็กกะ
บิตตอวินาทีภายในอาคารชวงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตนวิทยาโชติ และไดรับ
ความอนุ เ คราะห จ ากสํ า นั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข า ยไร ส าย
(Wireless LAN) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของทั้งสองอาคาร นิสิต
และบุคลากรสามารถเขาใชเครือขาย ณ พื้นที่ดังกลาว ไดตามอัธยาศัย ซึ่งทรัพยากร
ทางเครือขายที่มีอยูก็เพียงพอตอความตองการของผูใชแลว
3.4 มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตาง ๆ ใหหนวยงานอื่นในสถาบัน อาทิ คณะ
สํานัก สถาบัน รวมทั้งกิจกรรมชมรม สโมสรนิสิต และองคการนิสิต สามารถใชทรัพยากรตางๆ
รวมกันได http://www.sp.ku.ac.th/ (8.2-3-7) คือ
3.4.1 สนามกีฬาตางๆ อันไดแก สนามอินทรีจันทรสถิตย สนามรักบี้ฟุตบอล สนาม
ซอฟทบอล สนามฮอกกี้ สนามบาสเกตบอลกลางแจง
สนามวอลเลยบอล
กลางแจง ยิมเนเซียม สนามตะกรอสนามเปตอง สนามวอลเลยบอลชายหาด
อาคารอเนกประสงค พื้น ที่อ เนกประสงค (เช น ห องประชุ มสํ า นัก พื้ นที่ เชื่ อ มต อ
ระหวางสนามกีฬาหรืออาคาร) สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สระจุฬาภรณวลัย
ลักษณ เปนสนามกีฬาที่มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อใหทุกหนวยงานในสถาบัน
สามารถจัดการเรียนการสอน นิสิตสามารถใชสําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ ได ไมวา
จะเปน กิจ กรรมชมรม กิ จกรรมของสโมสรและกิ จกรรมองคก ารนิสิ ต และเป น
สถานที่ฝกซอมสําหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย
3.4.2 คลินิกกายภาพ เปนคลินิกสําหรับกายภาพบําบัดใหกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย
อั น เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ภายหลั ง การฝ ก ซ อ มหรื อ จากการแข ง ขั น กี ฬ า รวมทั้ ง
บุคลากรที่มีอาการบาดเจ็บจากความผิดปกติของรางกายและแพทยมีใบรับรองให
ทํากายภาพบําบัดได นอกจากนี้หนวยงานอื่นในสถาบันสามารถใชคลินิกกายภาพ
เปนหองทดลองหรือพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการสอนได
3.4.3 ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. เปนสถานที่สําหรับออกกําลังกายสําหรับนิสิต
บุคลากรและประชาชนทั่วไป เปดบริการ จันทร – ศุกร 07.00 -20.00 น. เสาร –
อาทิตย 08.00 -18.00 น. ซึ่งจันทร - ศุกร 08.00 -16.00 น. นิสิตสามารถใชบริการ
ไดโดยไมตองชําระคาธรรมเนียม สวนบุคลากรและประชาชนทั่วไปนั้นจะตองสมัคร
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สมาชิกกอนจึงจะใชบริการได นอกจากนี้หนวยงานอื่นในสถาบันสามารถใชศูนย
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. เปนหองทดลองหรือพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการ
สอนได
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการดังนี้
4.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตาง ๆ ใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
อื่นนอกสถาบัน ซึ่งปรากฏใน http://www.vehicle.ku.ac.th/ (8.2-4-1) และรายงานประจําป
งบประมาณ 2552 (8.2-4-2) คือ
4.1.1 อาคารเรียนรวม 1, 2, 3, 4 อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคาร
หอประชุม อาคารวิจัยและพัฒนาอาคารพุทธเกษตร ใหความรวมมือกับหนวยงาน
อื่นนอกสถาบันทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชน ในการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา ทํา
ใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากการใชทรัพยากรหนวยงานภายนอกใชอาคารดังกลาว
รวมกัน เปนเงิน 2,875,459 บาท
4.1.2 รวมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสงเสริม
การคัดแยกขยะกับสภาอุตสาหกรรม ในโครงการจัดทําระบบการจัดการขยะรีไซเคิล
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร คณะสาธารณะสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ตามประกาศรางแผนปฏิบัติ
การวาดวยการลดปญหาโลกรอนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2555 ตั้งแต
วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
4.1.3 รวมมือกับสํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานครและสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ
เพื่อสิ่งแวดลอม ในการจัดทําปายประชาสัมพันธ ในโครงการติดตั้งจุด DROP –
OFF เพื่อณรงคและสรางจิตสํานักใหแกนิสิต บุคลากร ในการทิ้งขยะใหถูกประเภท
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งกอใหเกิดผลดีกับมหาวิทยาลัย ในการลด
ปริมาณขยะ และลดจํานวนเจาหนาที่ที่จะตองคัดแยกขยะที่จะจัดเก็บเพื่อนําไปทิ้ง
ณ ที่ทิ้งขยะของกรุงเทพมหานครที่ทาแรง
4.1.4 รวมมือกับบริษัท ธนาคารตาง ๆ ในโครงการจัดตั้งสถานีใบโอดีเซล โดยไดรับ
บริจาคเงินในการดําเนินการโครงการฯ เปนเงิน 475,000 บาท เพื่อผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลใชกับรถโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร ประกอบดวย
- บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแดนท จํากัด
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เจลชวัล จํากัด
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
- ธนาคารไทย จํากัด
4.1.5 ยานพาหนะส ว นกลางของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ให บ ริ ก ารกั บ
สถาบันการศึกษา ตาง ๆ นอกเหนือจากหนวยงานของมหาวิทยาลัย
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4.1.6 รวมกับบริษัท ไอเอ็มซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด ในการพัฒนาการใหบริการ
โดยจัดรถนั่งไฟฟา แบบไมนอยกวา 6 ที่นั่ง จํานวน 10 คัน ใชงบประมาณ เปนเงิน
8,660,000 บาท และรถนั่งปรับอากาศ NGV ขนาด 18 – 24 ที่นั่ง จํานวน 5 คัน ใช
งบประมาณ เปนเงิน 7,996,000 บาท เพื่อใหบริการนิสิต บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไมเก็บคาโดยสาร
4.1.7 การใช ถ นนร ว มกันระหว า งมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร กับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณและรวมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขนเพื่อใหยานพาหนะของประชาชน
ที่ใชเสนทางรอบมหาวิทยาลัยผานเขาออกภายในมหาวิทยาลัยเปนการลดปญหา
จราจรในชวงเวลาเรงดวน
4.1.8 ไดรับความรวมมือจากธนาคารกรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อรถราง จํานวน
2 คัน เปนเงิน 963,000 บาท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552
4.1.9 ได รั บ ความร ว มมื อ จากสหกรณ อ อมทรั พ ย ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดย
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือจัดทําโครงการกอสรางอาคารจอด
รถ โดยสหกรณออมทรัพยฯ สนับสนุนโครงการกอสรางอาคารจอดรถ ตั้งแตป พ.ศ.
2547 จนถึงปจจุบัน ในการกอสรางอาคารจอดรถอาคารจอดรถงามวงศวาน 1
อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถงามวงศ ว าน 2 รวมเป น เงิ น
180,254,912.71 บาท ดังนี้
- อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 เปนเงิน 62,834,008.96 บาท
- อาคารจอดรถบางเขน
เปนเงิน 45,450,903.75 บาท
- อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 เปนเงิน 71,970,000.00 บาท
4.2 มหาวิทยาลัยไดวางแผนใหการใชระบบสารสนเทศรวมกันโดยใหทุกหนวยงานใชสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยได http://www.ku.ac.th/ (8.2-4-3)และในปที่ผานมาไดพัฒนาปรับปรุงเว็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเขาสู
สากล http://www.ku.ac.th/eng2008/ (8.2-4-4) และติดอันดับเว็บยอดเยี่ยมการสืบคน
สารสนเทศของประเทศ (http://www.ku.ac.th/kunews/news53/1/KUrank_4cicu.html)
(8.2-4-5)
4.3 มหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนการใชระบบหองสมุดรวมกับหนวยภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ดําเนินการ http://www.lib.ku.ac.th/ (8.2-4-6) ดังนี้
4.3.1 ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• โครงการบอกรั บ ฐานข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
บอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 8 ฐาน เพื่อใหบริการหองสมุดมหาวิทยาลัย
ของรัฐทุกแหง
• โครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital
Collection) ในโครงการ ThaiLIS สํานักหอสมุดไดรวมในคณะทํางานโครงการสราง
ฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection)
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ตั้งแตปงบประมาณ 2547 เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) ที่มุงพัฒนาฐานขอมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพรอม
ภาพ โดยเฉพาะขอ มู ลวิ ท ยานิ พ นธ งานวิ จั ย ของห อ งสมุ ด ในประเทศไทย ตลอดจน
ให บ ริ ก ารเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สร ะหว า งห อ งสมุ ด สํ า นัก หอสมุ ดได รั บ งบประมาณ
สนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ จั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส บทความทาง
วิชาการหรือบทความงานวิจัย ทั้งนี้ตามแผนการดําเนินงานของคณะทํางานโครงการ
สรางฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection)
จะมีฐานขอมูลวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสใน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหบริการแก
หองสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบัน ที่รวมโครงการ
• โครงการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ในโครงการ ThaiLIS
สํานักหอสมุดไดรวมเปนคณะทํางานโครงการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union
Catalog) เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย
(ThaiLIS) ดําเนินการจัดเตรียมขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรหองสมุด ไดแก หนังสือ
วารสาร โสตทั ศ นวั ส ดุ และวิ ท ยานิ พ นธ / ปริ ญ ญานิ พ นธ ข องสํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามรูปแบบมาตรฐาน ISO2709 ถายโอนขอมูลเพื่อการทํา
Initial Load ครั้งที่ 2 และดําเนินการตรวจสอบการซ้ําของขอมูลบรรณานุกรม
ทรัพยากรหองสมุดที่ถายโอนแลว เพื่อรวมกับขอมูลหองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ตางๆ เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมกลางของหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่จะ
สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันโดยผานระบบการยืมระหวางหองสมุด ทั้งนี้ใน
ปงบประมาณ 2551 สํานักหอสมุด ทดลองเตรียมขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรหองสมุด
เขาสูฐานขอมูลสหบรรณานุกรม จํานวน 40 ระเบียน และปจจุบันมีขอมูลบรรณานุกรม
ทรัพยากรหองสมุดของสํานักหอสมุด ใหบริการในฐานขอมูลสหบรรณานุกรม จํานวน
ทั้งสิ้น 224,949 ระเบียน (ขอมูลจาก ThaiLIS Union Catalog : Database Statistics
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552)
4.3.2 การเผยแพรและการใหบริการสารสนเทศ (ฝายสารสนเทศ)
• การร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (สวก.) การให บ ริ ก ารสื บ ค น
สารสนเทศดานการเกษตรแกนักวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสมาชิก สวก.
ผานระบบ Ag-e Request ในปการศึกษา 2551 จํานวน 115 request
• การพัฒ นาและใหบ ริการสารสนเทศดานการเกษตรของศูน ยสนเทศทางการเกษตร
แหงชาติ (Thai National AGRIS Centre) โดยรวมมือกับ AGRIS/FAO องคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเกษตรนานาชาติ และมี
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การแลกเปลี่ยนระบบสารสนเทศเกษตรในเครือขายความรวมมือกับ FAO ในป
การศึกษา 2551 จํานวน 1,444 ระเบียน
• การพัฒนาเว็บไซตของศูนยความรูดานการเกษตร ทําการเชื่อมโยงแหลงความรูดาน
การเกษตรตาง ๆ (http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/) พัฒนาฐานขอมูลเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม(http://agkc.lib.ku.ac.th/plantlib/plantdb.html) และพัฒนา
ฐานข อ มู ล ห อ งสมุ ด ศู น ย ค วามรู ด า นการเกษตร(http://158.108.80.10:8000/cgibin/koha/opac-main.pl)
4.4 มหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนการใชสนามกีฬารวมกับหนวยภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ดําเนินการ ซึ่งปรากฎในสรุปผลการใชสนามกีฬาและอาคารรวมกัน (8.2-4-7) ดังนี้
4.4.1 ใหบริการอาคารสถานที่และสนามกีฬาสําหรับการแขงขันกีฬาประจําปของบริษัท
และสมาคมตาง ๆ เชน บริษัท หลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) กองการสอบ
กองบัญชาการศึกษา การกีฬาแหงประเทศไทย ฯลฯ
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) โดยมี
นักกีฬาและผูเลนกีฬาฟุตบอลจากสถาบันการศึกษาตางๆ กวา 30 สถาบัน จํานวน
800 คน ในวันเสารที่ 12กรกฎาคม 2551 เวลา 08.00 -17.30 น. โดยมหาวิทยาลัย
ใหบริการสถานที่
4.4.5 รวมกับสมาคมรักบี้แหงประเทศไทยจัดการแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 15 คน โดย
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบเรื่องการจัดเตรียมสนามการแขงขัน
4.4.6 รวมกับบริษัทบริษัท ซูเปอรจิ๋ว อีเวนต จํากัด จัดกิจกรรม “สพฐ-ฮอนดา วิ่ง 31 ขา
สามัคคี ป 4 Coach Training” ซึ่งเปนการจัดอบรมพัฒนาความรูความเขาใจ
แนะนําเทคนิคในการเลนกีฬาวิ่ง 31 ขา ใหแกคุณครูผูฝกสอนจากโรงเรียนตางๆ ทั่ว
ประเทศ กวา 500 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยใหบริการสถานที่
4.4.7 รวมกับสมาคมรักบี้เยาวชนไทย เพื่อการพัฒนารักบี้เยาวชนในประเทศไทย จัดการ
แขง ขันรั กบี้เ ยาวชนชาย 12 คน ขึ้น มี ทีมนั กกีฬ ารัก บี้จํา นวน 5 ทีม เขา รว มการ
แขงขัน โดยมหาวิทยาลัยใหบริการสถานที่ในการจัดการแขงขัน
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4.4.8 รว มกับ สมาคมพื ชสวนแห งประเทศไทย จั ดงานเดิ นวิ่ งเฉลิ มพระเกี ยรติฯ ในวั น
อาทิตยที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย โดยมหาวิทยาลัยเปน
เจาภาพจัดงานฯ
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอก โดยสรุปรายละเอียดดังนี้
5.1 การใชทรัพยากรรวมกันของการใชอาคารเรียนรวม 1, 2, 3, 4 อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริ อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารหอประชุม อาคารพุทธเกษตร อาคารจอดรถ
มก. ถนน ระบบสาธารณู ป โภคซึ่ ง ปรากฏในรายงานประจํ า ป ง บประมาณ 2552
http://www.vehicle.ku.ac.th/ (8.2-5-1) และสรุ ป ผลการใช ท รั พ ยากรร ว มกั บ หน ว ยงานใน
สถาบัน/ภายนอกสถาบัน (8.2-5-2) ดังนี้
5.1-1 กรณีเปนหนวยงานภายในมีผลการประหยัดงบประมาณ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อาคารดังนี้
5.1-1-1 การจางบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวนกลาง เปนเงิน 11,188,147
บาท
5.1-1-2 การพัฒนาการใหบริการอาคารเรียนสวนกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
การจางบริการรักษาความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ( ติ ด ตั้ ง ก ล อ ง ว ง จ ร ป ด )
เปนเงิน 7,763,567 บาท
5.1-1-3 การพั ฒ นาการให บ ริ ก ารห อ งประชุ ม /สั ม มนา อาคารส ว นกลาง เป น เงิ น
2,895,414 บาท
5.1-1-4 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่สวนกลาง เกี่ยวกับการจัดการจราจร
การซอมแซมถนน การปรับปรุงเครื่องหมายจราจร เปนเงิน 7,776,337 บาท
5.1-1-5 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารและพื้นที่สวนกลาง อาทิ
บริหารจัดการขยะ จัดที่จอดรถจักรยาน ทําทางเดินเทา จัดสวนและภูมิทัศน
เปนเงิน 1,461,784 บาท
5.1-1-6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและพื้นที่สวนกลาง อาทิ ซอมแซม
ไฟฟาอาคารสวนกลาง ซอมแซมไฟฟาถนน ตัดแตงตนไมพาดสายไฟ ฯลฯ
เปนเงิน 427,302 บาท
5.1-1-7 พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ มก. อาทิ ปรับปรุงสภาพแวดลอมภูมิทัศน
เปนเงิน 1,639,427 บาท
สืบเนื่องจากการบริหารจัดการดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ ไดใชงบประมาณ
สําหรับการบริหารจัดการอาคาร ฯลฯ เปนเงิน 33,151,978 บาท (รายงานประจําป
งบประมาณ 2552) และหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบันของมหาวิทยาลัยยังใชอาคาร
ดังกลาวรวมกันโดยยกเวนคาธรรมเนียมดังนี้
1) อาคารเรียนรวมสวนกลาง เปนเงิน 8,931,685 บาท
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2) อาคารสวนกลางสําหรับจัดประชุม/สัมมนา เปนเงิน 4,140,395 บาท
นอกจากนั้น หนวยงานคณะ สํานัก สถาบันของมหาวิทยาลัยยังใชอาคาร
ดังกลาวรวมกันโดยการชําระคาธรรมเนียม ดังนี้
3) อาคารเรียนรวมสวนกลาง เปนเงิน 477,820 บาท
4) อาคารสวนกลางสําหรับจัดประชุม/สัมมนา เปน 326,900 บาท
5) อาคารจอดรถ มก. มี ร ายได จ ากคา ธรรมเนี ย มจอดรถและคา ธรรมเนี ย มจาก
รานคาเปนเงิน 8,039,762 บาท
รวมเปนเงิน 9,220,882 บาท จึงทําใหสวนกลางมีรายไดสําหรับพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ ต า ง ๆ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และมี ห น ว ยงานขอยกเว น
ค า ธรรมเนี ย ม เป น เงิ น 11,439,935 บาท สํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
การประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการตาง ๆ เพราะวาทุกหนวยงานตาง ๆ ที่มี
การจัดการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และการจัดนิทรรศการตาง ๆ ไมมีความ
จําเปนจะตองใชงบประมาณในการจัดสรางอาคารเรียน และหองประชุม นอกจากนั้น
ยังไมมีความจําเปนจะตองจัดซื้อวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑประกอบอาคารจัดการ
เรียนการสอน การจางบุคลากรประจําอาคาร การจางบริการรักษาความปลอดภัย/
การจางบริการรักษาความสะอาดประจําอาคาร จึงทําใหประหยัดงบประมาณและ
การใชอาคารและวัสดุอุปกรณของมหาวิทยาลัยสามารถใชงานรวมกันไดคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย
5.1-2 สําหรับกรณีเปนหนวยงานภายนอก มีผลใหประหยัดงบประมาณ ดังนี้
5.1.2.1 มหาวิ ท ยาลั ย ให ห น ว ยงานต า ง ๆ ใช อ าคารดั ง กล า วสํ า หรั บ การสอบ
คั ด เลื อ ก การจั ด ประชุ ม สั ม มนา โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารจั ด เก็ บ
คา ธรรมเนี ย มฯ เป น เงิ น 2,875,459 บาท เพื่ อ ใช สํ า หรั บ ซ อ มแซมและ
บํารุงรักษาอาคาร ทําใหประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย
5.1.2.2 ไดรับความรวมมือจากสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได มี บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ จั ด ทํ า โครงการ
กอสรางอาคารจอดรถ โดยสหกรณออมทรัพยฯสนับสนุน โครงการกอสราง
อาคารจอดรถ ตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน ในการกอสรางอาคาร
จอดรถอาคารจอดรถ มก. จํานวน 3 อาคาร รวมเปนเงิน 180,254,912.71
บาท ดังนี้
- อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 เปนเงิน 62,834,008.96 บาท
- อาคารจอดรถบางเขน
เปนเงิน 45,450,903.75 บาท
- อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 เปนเงิน 71,970,000.00 บาท
จึงทําใหมหาวิทยาลัยฯ ไมจําเปนตองใชงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในการลงทุ น ก อ สร า งอาคารดั ง กล า ว ทํ า ให ป ระหยั ด
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ และจากการไดรับงบประมาณสนับสนุน
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การกอสรางอาคารจอดรถดังกลาว ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยฯ
เปดใหบริการอาคารจอดรถงามวงศวาน 2 และไดรับเงินสนับสนุนจาก
ธนาคารฯ และบริษัทฯ สําหรับ เปนเงิน 60,500,000 บาท ซึ่งปรากฏใน
รายงานประจําปงบประมาณ 2552 (หนา 45 – 46) เพื่อใหในการบริหาร
จั ด การภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ร ายได แ ละ
ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย
5.2 การใชยานพาหนะ มหาวิทยาลัยไดจัดยานพาหนะใหบริก ารกับหนวยงานภายใน คณะ
สํานัก สถาบัน ชมรมนิสิต ฯลฯ ทําใหทุกหนวยงานไมมีความจําเปนจะตองใชงบประมาณใน
การจั ด ซื้ อ ยานพาหนะ จ า งพนั ก งานขั บ รถ ซ อ มแซม/การบํ า รุ ง รั ก ษายานพาหนะ ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ 2552 ไดใชงบประมาณในจัดซื้อรถราง การซอมแซม/บํารุงรักษายานพาหนะ
เปนเงิน 1,947,400+805,245+1,934,576 = 4,687,221 บาท (หนา59 - 60) จึงทําให
ยานพาหนะที่จัดซื้อมาสามารถใชงานไดคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย และ
ทําใหประหยัดงบประมาณ ในการบริหารจัดการยานพาหนะ ดังกลาว นอกจากนั้นหนวยงาน
ยังขอใชบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยขอเก็บคาบํารุงรักษารถยนต
ซึ่งในปการศึกษา 2551 สามารถจัดเก็บคาบํารุงรักษารถยนต ไดเปนเงิน 833,148 บาท
จึงทําใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณมาเพื่อใชสําหรับซอมบํารุงรักษารถยนต ซึ่งเปนการ
ประหยัดงบประมาณของสวนกลางมหาวิทยาลัย ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปงบประมาณ
2552
http://www.vehicle.ku.ac.th/ (8.2-5-1) และสรุป ผลการใช ท รัพ ยากรร ว มกั บ
หนวยงานภายสถาบัน/ภายนอก (8.2-5-2)
5.3 การรวมกับบริษัท ไอเอ็นซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด ในการใหบริการรถนั่งไฟฟา และรถ
โดยสารปรับอากาศ NGV ขนาด 18 – 24 ที่นั่ง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อใหบริการนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไม
เก็บคาโดยสาร ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการรถโดยสาร
สวัสดิการใหกับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปใหเกิดความพึงพอใจไดมากยิ่งขึ้น มีผลให
มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณในการจั ดซื้อยานพาหนะเพิ่ม นอกจากนั้นยังมีผลให
มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณเกี่ยวกับ การจางพนักงานขับรถ การซอมแซม/การ
บํารุงรักษารถ การจัดซื้อเชื้อเพลิงเติมรถ เปนเงิน 7,776,000+8,660,000 =16,662,000
บ า ท ซึ่ ง ป ร า ก ฏ ใ น ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 2 ( ห น า 5 6 -5 9 )
http://www.vehicle.ku.ac.th/ (8.2-5-1)
5.4 การใชถนนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
รวมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขนเพื่อใหยานพาหนะของประชาชนที่ใชเสนทางรอบ
มหาวิทยาลัยผานเขาออกภายในมหาวิทยาลัยเปนการลดปญหาจราจรในชวงเวลาเรงดวน
ประหยัดงบประมาณกรณีที่ถนนของกระทรวงเกษตรและสหกรณจะใชงบประมาณของ
กระทรวงฯ ในการซอมแซม จึงทําใหประหยัดงบประมาณ นอกจากนั้นกรณีบุคคลภายนอก
ที่มาใชถนนมหาวิทยาลัยเปนเสนทางลัด มหาวิทยาลัยควบคุมโดยการจัดทําบัตรอนุญาต
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ผานเขา-ออก มก. และเก็บคาธรรมเนียมฯ ซึ่งมีรายไดเปนเงิน 426,800 บาท (หนา 41)
เพื่อนํางบประมาณมาเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาถนนจึงทําใหประหยัด
งบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ปรากฏในรายงานประจํ า ป ง บประมาณ 2552
http://www.vehicle.ku.ac.th/ (8.2-5-1)
5.5 การใชระบบสารสนเทศรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ดังนี้
5.5-1 กรณีหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับให
นิสิต บุคลากร และทุกหนวยงานใชบริการ ซึ่งไมมีความจําเปนตองใหทุกหนวยของ
มหาวิ ท ยาลั ย ไปทํ า ระบบสารสนเทศเอง แต จั ด ทํ า แล ว ให ใ ช บ ริ ก ารได ทั้ ง นิ สิ ต
บุคลากร และทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย สําหรับการจัดการเรียนการสอน คือ
1. หองสตูดิโอวิดีโอคอนเฟอเรนซ
สนั บ สนุ น ระบบการเรี ย นการสอนทางไกลระหว า งวิ ท ยาเขต และการประชุ ม
ทางไกล ปจจุบันจะจัดตารางเรียนสําหรับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร เนื่องจากเปนวิทยาเขตที่อยูหางไกลจากสวนกลางมาก การใชระบบ
การเรียนการสอนทางไกลชวยใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณในเรื่องการ
เดินทางโดยเครื่องบิน คาที่พักและเวลาของอาจารย รวมทั้งชวยใหการเรียนการ
สอนมีมาตรฐานเดียวกับวิทยาเขตบางเขน เพราะอาจารยผูสอนเปนอาจารย
ประจําวิทยาเขตบางเขน ในรอบปที่ผานมาเปดใหบริการรายวิชาทั้งหมด ทั้งหมด
5
รายวิ ช า จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1087
ชั่ ว โมง รายละเอี ย ดเป น ดั ง นี้
https://operation.cpc.ku.ac.th/file/telecon/aim-01.html ( 8.2-5-3)
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
(Kasetsart IT Square) สําหรับใหบริการสวนรวมใหกับนิสิตทุกคณะใชรวมกัน
คือมหาวิทยาลัยเชาเครื่องคอมพิวเตอรรวมทั้งสิ้น 220 เครื่อง เปนเงิน 4,576,176
บาท ดวยงบรายไดของสํานักบริการคอมพิวเตอร ซึ่งแบงออกเปนพื้นที่บริการ
ทั่วไป 169 เครื่อง หองฝกอบรม 41 เครื่อง หองสนทนากลุมยอย 5 เครื่อง
หองเจาหนาที่ 2 เครื่องและคอมพิวเตอร บริการระบบจองใช 3 เครื่อง โดยเปด
ใหบริการตั้งแตวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.30 – 24.00 น. และวันเสาร
เวลา 8.30 – 16.30 น. การดําเนินงานแบบรวมศูนยชวยใหการบริหารจัดการทํา
ไดมีประสิทธิภาพสามารถจัดหาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากได
และเปดใหบริการมีชั่วโมงใชงานไดอยางคุมคา ประมาณวันละ 16 ชั่วโมง
(ในเวลาและนอกเวลาราชการ) มากกวาที่จะกระจายไปยังหนวยงานตางๆ ที่ตอ ง
เป ด ป ด ตามเวลาราชการ สถานที่ ส ามารถรองรั บ ผู ม าใช ง านได จํ า นวนมาก
คอมพิวเตอรทันสมัยและมีความพรอมในการใหบริการเพราะดูแลดวยบุคลากร
ของสํานักฯและระบบควบคุมที่พัฒนา ทําใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ประหยัดงบประมาณสําหรับการจัดซื้อหรือเชาเครื่องคอมพิวเตอรมาใหบริการ
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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สําหรับนิสิต นอกจากนั้นการใชบริการ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ทําใหเกิด
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย กั บ นิ สิ ต เ พ ร า ะ ว า มี อ า จ า ร ย ค อ ย ค ว บ คุ ม ดู แ ล
https://kits.ku.ac.th (8.2-5-4)
5.5-2 กรณีหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยยังใหทุกหนวยงานสามารถสืบคนขอมูลและ
เอกสารตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนการใหบริการทางวิชาการอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยัง
อํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานภายนอกสามารถใชระบบสารสนเทศไดอีกดวย
http://www.ku.ac.th/ (8.2-5-5)
5.6 การพัฒนาเครือขาย ฐานขอมูลตาง ๆ ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย ไดจัดทําขึ้นเพื่อให
นิสิตบุคลากร ประชาชน หนวยงานภายนอก สามารถใชประโยชนรวมกัน ทําใหประหยัด
งบประมาณในการใชทรัพยากรรวมกันได ในความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา http://www.lib.ku.ac.th/ (8.2-5-6) คือ
• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 8 ฐาน
ใหแกมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหง เพื่อใหบริการหองสมุดในเครือขายหองสมุดในประเทศ
ไทย (ThaiLIS) เปนการประหยัดงบประมาณรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพบริการสารสนเทศใหสนองความตองการของผูใชสูงสุด
• โครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งประกอบดวยโครงการ
สรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) และ โครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) ทั้ง 2 โครงการ เปน
ความรวมมือระหวาง สกอ.กับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ฐานขอมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ โดยเฉพาะขอมูลวิทยานิพนธ
งานวิจัยของหองสมุดในประเทศ ตลอดจนใหบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวาง
ห อ งสมุ ด เพื่ อ ประโยชน ใ นการใช ท รั พ ยากรและพั ฒ นาฐานข อ มู ล ร ว มกั น อย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารต า งๆ ซึ่ ง เป น การประหยั ด และ
กอใหเกิดความเปนเอกภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและเปนรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาองคกรความรูเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูในภูมิภาคเอเซียอาคเนย
• โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ขอใชหองฝกอบรม ชั้น 2
อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ เพื่อฝกอบรมฐานอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน วันที่ 17 - 24
กุมภาพันธ 2552 โดยบริษัท Book Promotion สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน เปนการ
ประหยัดงบประมาณรวมกันของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
5.7 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอก โดยสรุปรายละเอียดการทรัพยากรรวมกันในสวนของอาคาร สถานที่และสนาม
กีฬาในความรับผิดชอบของสํานักการกีฬาเพื่อรองรับการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิตและ
กิจกรรมของคณะตางๆ นั้น สามารถลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยตลอดปการศึกษา
2552 ทั้ ง สิ้ น 21,529,381.17 บาท (การเรี ย นการสอน 17,904,000 – ค า บํ า รุ ง กี ฬ า
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8,260,418.83 = 9,643,581.17 , กิจกรรมนิสิต 10,885,800 , กิจกรรมของบุคลากร
1,000,000 (8.2-5-7)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
= บรรลุ
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ป 52
ดําเนินงาน
= ไมบรรลุ
มก.ที่ 8.2
ระดับ 5
3
ระดับ 5
สกอ.ที่ 8.2

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 5
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
8.2-1-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 475782551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวางแผน
พัฒนาทางกายภาพ
8.2-1-2
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1502/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th/e-university/gen01790-2550.pdf
8.2-1-3
คณะทํางานแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.ku.ac.th/e-university/planit.pdf
8.2-1-4
ผูแทนคณะกรรมการ IT http://www.ku.ac.th/e-university/namelist.html
8.2-1-5
http://www.lib.ku.ac.th/
8.2-1-6
คณะผูบริหารสํานักการกีฬา http://www.sp.ku.ac.th/
8.2-1-7
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 5212/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.2-1-8
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มก. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
ยานพาหนะ
8.2-2-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ
8.2-2-2
มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ มก. http://www.ku.ac.th/euniversity/ict2550-2554.pdf
8.2-2-3
รายงานการประชุมสํานักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th/
8.2-2-4
รายงานการประชุมผูบริหารสํานักการกีฬา
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

213

หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
8.2-2-5
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มก.
8.2-2-6
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ
8.2-3-1
หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัตติ าง ๆ ที่เกี่ยวของ
http://www.vehicle.ku.ac.th/
8.2-3-2
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับของ มก. http://www.ku.ac.th/euniversity/ict2550-2554.pdf
8.2-3-3
สนับสนุนดานการเรียนการสอน https://operation.cpc.ku.ac.th/file/telecon/aim01.html
8.2-3-4
สนับสนุนดานการเรียนการสอน https://kits.ku.ac.th
8.2-3-5
(http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/index.php?option=com_content&view=article&id=
330:-kits2-&catid=2:2008-10-16-06-31-53&Itemid=480)
8.2-3-6
การใชฐานขอมูลสํานักหอสมุด มก. http://www.lib.ku.ac.th/
8.2-3-7
หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัตติ าง ๆ ที่เกี่ยวของ
http://www.sp.ku.ac.th/
8.2-4-1
หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัตติ าง ๆ ที่เกี่ยวของ
http://www.vehicle.ku.ac.th/
8.2-4-2
รายงานประจําปงบประมาณ 2552 http://www.vehicle.ku.ac.th/
8.2-4-3
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันกับภายนอกสถาบัน http://www.ku.ac.th/
8.2-4-4
http://www.ku.ac.th/eng2008/
8.2-4-5
(http://www.ku.ac.th/kunews/news53/1/KUrank_4cicu.html)
8.2-4-6
การใชฐานขอมูลสํานักหอสมุด มก. http://www.lib.ku.ac.th/
8.2-4-7
สรุปผลการใชสนามกีฬาและอาคารรวมกัน
8.2-5-1
รายงานประจําปงบประมาณ 2552 http://www.vehicle.ku.ac.th/
8.2-5-2
สรุปผลการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน/ภายนอกสถาบัน
8.2-5-3
สนับสนุนการเรียนการสอน https://operation.cpc.ku.ac.th/file/telecon/aim-01.html
8.2-5-4
สนับสนุนการเรียนการสอน https://kits.ku.ac.th
8.2-5-5
สรุปการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับของ มก. http://www.ku.ac.th/
8.2-5-6
สรุปการใชฐานขอมูลสํานักหอสมุด มก. http://www.lib.ku.ac.th/
8.2-5-7
สรุปการใชสนามกีฬาและอาคารรวมกัน
แหลงขอมูล : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : สุชีพ จันทอง 0-2942-8981-4 ตอ 741
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ตัวบงชี้ที่ 8.3

: รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทัง้ หมดตอรายรับจริงทั้งหมด

เปาหมาย

: รอยละ 40

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

ผลการดําเนินงาน
ศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากภายนอก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน
การเงินของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัว และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
ในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด ดังนี้
1. เงินรายไดจริงจากภายนอก
3,326,717,260.- บาท
2. รายรับจริงทั้งหมด
8,991,999,554.- บาท
3. เงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ 2552 เทากับ
รอยละ 37.00
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 35 หรือนอยกวา

คะแนน 2
รอยละ 36 – 40

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 8.3

รอยละ
37.00

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
8.3-1

2

คะแนน 3
รอยละ 41 หรือมากกวา
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
41.87
คะแนน 3

รอยละ
40.00

ชื่อเอกสาร
สรุปรายรับจริง – รายจายจริง งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552

แหลงขอมูล : กองคลัง
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ตัวบงชี้ที่ 8.4
เปาหมาย

: สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
: 60,800 บาทตอคน
ตัวชี้

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: -

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 5.6

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสรรเงินเพื่อใชจายในหมวดครุภัณฑและการ
กอสรางอาคาร สินทรัพยถาวร ไดแก ครุภัณฑ อาคารสถานที่และที่ดิน เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินและ
ศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาว โดยมีมูลคาของสินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิต
เต็มเวลา (บาทตอคน) ดังนี้
1. สินทรัพยถาวร ในปงบประมาณ 2552 เทากับ 3,961,919,888.- บาท
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ในปงบประมาณ 2552 เทากับ
57,899.76 คน
3. มูลคาของสินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา เทากับ 68,427.22 บาทตอคน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
1 – 64,999 บาทตอคน

คะแนน 2
65,000 – 99,999 บาทตอคน

คะแนน 3
100,000 บาทตอคน หรือมากกวา

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 8.4

68,427.22
บาทตอคน

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
8.4-1

2

พัฒนาการ
ป 51
63,178.64
บาทตอคน
คะแนน 1

60,800
บาทตอคน

ชื่อเอกสาร
สินทรัพยถาวร ในปงบประมาณ 2552

8.4-2
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณ 2552
แหลงขอมูล : กองแผนงาน และกองคลัง
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= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ตัวบงชี้ที่ 8.5

: คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

เปาหมาย

: ระหวาง 5% ถึง 9.99% ของเกณฑ
หรือ ระหวาง -5% ถึง -9.99% ของเกณฑ
: -

ตัวบงชี้ของ สกอ.

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 5.7

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ของ
พั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 ในคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2552 โดยใชหลักการคํานวณตนทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีการคิดตนทุนทางตรงและทางออม
และต นทุนรวมหนว ยงาน จากค าใช จายที่ บันทึ กบัญ ชีตามเกณฑคงคางของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลั ย
แตเนื่องจากในการจัดทําขอมูลดังกลาวจะคิดตนทุนเพียงในระดับปริญญาตรีภาคปกติเทานั้น ดังนั้นในการคิด
คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด จึงสามารถคํานวณตนทุนดานการเรียนการสอน
ไดดังนี้
FTES
รวมสาขา
กลุมสาขาวิชา / มหาวิทยาลัย
(1)

เกณฑ
คาใชจายรวม ที่
คาใชจาย ควรจะเปนตาม
ตอหัว
เกณฑ (บาท)
(บาท / FTES)
(3) = (1) *(2)
(2)

คาใชจายจริง
คาใชจาย
คาใชจายรวม
ตอหัว
(บาท)
(บาท/FTES)

(4)

(5) = (1) *(4)

53,918.20
68,935.61
95,511.85
179,843.77
175,089.76
55,443.64
142,678.71
47,610.35
370,530.25

47,967,114.64
784,953,525.65
985,050,794.18
64,530,904.10
1,062,326,987.24
809,511,890.34
440,178,668.84
456,982,777.28
249,982,231.86

1. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
889.63 119,905.00
2. กลุมสาขาวิทยาศาสตร
11,386.76 66,338.00
3. กลุมวิศวกรรมศาสตร
10,313.39 70,312.00
4. กลุมสถาปตยกรรมศาสตร
358.82 71,394.00
5. กลุมเกษตรศาสตร
6,067.33 109,910.00
6. กลุมบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร ฯลฯ 14,600.63 62,532.00
7. กลุมศึกษาศาสตร
3,085.10 90,610.00
8. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9,598.39 45,457.00
9. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
674.66 395,208.00

106,670,779.51
755,375,110.38
725,154,960.97
25,617,342.32
666,860,019.96
913,006,364.24
279,541,274.21
436,314,115.52
266,631,340.69

รวม 9 กลุมสาขา*

4,175,171,307.80 86,029.14 4,901,484,894.14

56,974.71

10 กลุมอื่นๆ (สหวิทยาการ, บัณฑิตศึกษา
ศรีราชา)
รวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

73,281.14

925.05

108,324,272.51

57,899.76

5,009,809,166.7

* ใช FTES เฉพาะ 9 กลุมสาขาวิชา โดยไมนับรวม กลุมอื่นๆ
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จากตารางผลการคํานวณ พบวาเกณฑคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่ควรจะเปน และคาใชจาย
จริงตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งผลตางระหวางเกณฑกับคาใชจายจริง
สามารถคํานวณไดดังนี้
1. เกณฑคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่ควรจะเปน
4,175,171,307.80
= 73,281.14 บาท /FTES
56,974.71
2. คาใชจา ยจริงตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา ปงบประมาณ พ.ศ.2552
4,901,484,894.14
= 86,029.13 บาท /FTES
56,974.71
3. ผลตางระหวางคาใชจา ยจริงตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาปงบประมาณ พ.ศ.2552 กับเกณฑที่ควรจะเปน
(86,029.13 - 73,281.14) x 100 = 17.40 %
73,281.14
จากขอมูลขางตนเกณฑคาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่ควรจะเปนคือ 73,281.14 บาท/FTES
คาใชจายตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คือ 86,029.14 บาท /FTES โดยมีผลตาง
ระหวางเกณฑกับคาใชจายจริงคิดเปนรอยละ 17.40
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

> 10% หรือ < (-10%)
ระหวาง 5% ถึง 9.99% ของเกณฑ
ของเกณฑ
หรือ ระหวาง -5% ถึง -9.99% ของเกณฑ

ระหวาง (-4.99%) ถึง 4.99%
ของเกณฑ

โดยเกณฑมาตรฐานแตละกลุมสาขาวิชา ทีก่ ําหนดโดย สมศ. ดังนี้
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ (แพทยศาสตร)
(สาธารณสุขศาสตร)
2. วิทยาศาสตรกายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร
4. สถาปตยกรรมศาสตร
5. เกษตรศาสตร
6. บริหารธุรกิจ
7. ศึกษาศาสตร
8. สังคมศาสตร
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=
=
=
=
=
=
=
=
=

395,208
119,905
66,338
70,312
71,394
109,910
62,532
90,610
45,457
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บาทตอคน
บาทตอคน
บาทตอคน
บาทตอคน
บาทตอคน
บาทตอคน
บาทตอคน
บาทตอคน
บาทตอคน

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
พัฒนาการ
= มีพัฒนาการ
= บรรลุ
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ป 52
ป 51
= ไมมีพัฒนาการ
ดําเนินงาน
= ไมบรรลุ
คาใชจา ย
คลาดเคลื่อน
86,029.14 บาท/
ระหวาง 5% ถึง
77,337.42
FTES
9.99% ของ
1
บาท
มก.ที่ 8.5 คลาดเคลื่อนจาก
เกณฑ หรือ
คะแนน
รอยละ 5.85
คาที่ควรจะเปน
ระหวาง -5% ถึง
คะแนน 2
คิดเปนรอยละ
-9.99% ของ
17.40
เกณฑ
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
8.5 - 1
ขอมูลคาใชจายทั้งหมดที่จัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
8.5 - 2
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต/คณะ
ประจําปงบประมาณ 2552
แหลงขอมูล : : กองแผนงาน
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : น.ส.พัชนี ลีลาดี , น.ส. ภัทรา วณิชชานนท โทร 02-9428500 ตอ 4708
ตัวบงชี้ที่ 8.6

: รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ

เปาหมาย

: รอยละ 10-15 ของงบดําเนินการ

ตัวบงชี้ของสกอ.

: -

ตัวบงชี้ของสมศ. : 5.8

ผลการดําเนินงาน
สําหรับเงินเหลือจายสุทธิ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบงบอกถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของ
มหาวิทยาลัยในระยะยาว พบวา ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการดังนี้
1. เงินรายรับทั้งหมด ในปงบประมาณ 2552 เทากับ 8,991,999,554 บาท
2. งบดําเนินการทั้งหมด ในปงบประมาณ 2552 เทากับ 6,171,735,726 บาท
3. เงินเหลือจายสุทธิ ในปงบประมาณ 2552 เทากับ 994,411,382 บาท
4. เงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 16.11
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 4
ของงบดําเนินการ

คะแนน 2
รอยละ 5 – 9
หรือมากกวารอยละ 15 ของงบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
= บรรลุ
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 52

= ไมบรรลุ

994,411,382

มก.ที่ 8.6

รอยละ
6,171,735,726 16.11

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
8.6-1

2

รอยละ
15

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รอยละ
24.92
คะแนน 2

ชื่อเอกสาร
รายงานสรุปรายรับ – รายจายจริง งบประมาณเงินรายได และงบประมาณแผนดิน
รายงานคาเสื่อมราคา และสินทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปงบประมาณ 2552

แหลงขอมูล : กองคลัง
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คะแนน 3
รอยละ 10 – 15
ของงบดําเนินการ
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจวา มหาวิทยาลัยจะสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ไวดังนี้
1. การประกันคุณภาพ กําหนดเปาหมายระดับคุณภาพหนวยงานภายใน ดังนี้
(17 คณะ)
1.1 คณะวิชา
รอยละ 60 ของคณะวิชามีคุณภาพระดับดีมาก
รอยละ 40 ของคณะวิชามีคุณภาพระดับดี
(11 คณะ)
ไมมีคณะวิชาใดอยูในระดับพอใช
(0 คณะ)
1.2 สถาบัน สํานัก รอยละ 60 ของหนวยงานมีคุณภาพระดับดีมาก
(15 หนวยงาน)
รอยละ 40 ของหนวยงานมีคุณภาพระดับดี
(10 หนวยงาน)
ไมมีหนวยงานใดอยูในระดับพอใช
(0 หนวยงาน)
2. ทุกคณะวิชาตองใหความสําคัญกับภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยตองมีคาไมต่ํากวาคา
มาตรฐาน คือ รอยละ 80
3. คณะวิชาที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีจํานวนบทความวิทยานิพนธ หรือเทียบเทาของนิสิต
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทาทั้งหมด รอยละ 100
4. ทุกคณะวิชาตองใหความสําคัญกับระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยตองมีคาไมต่ํากวาคามาตรฐาน คือ คาเฉลี่ย 4.01
5. ทุกคณะวิชาและหนวยงานที่ทําวิจัยตองกระตุนใหอาจารยและนักวิจัยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
หรือนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยตองมีผลการดําเนินงานไมต่ํากวาคามาตรฐาน คือ รอยละ 40 ของจํานวน
อาจารยประจําหรือนักวิจัย
6. ทุ ก คณะวิ ช าและหน ว ยงานที่ ทํ า วิ จั ย ต อ งมี จํ า นวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การอ า งอิ ง (citation)
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย ไมต่ํากวาคา
มาตรฐาน คือ รอยละ 20
7. ให ทุ ก หน ว ยงานให ค วามสํ า คั ญ กั บ การวิ จั ย การประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารจดทะเบี ย น
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานตามองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ซึ่งเปน ปจ จัยสํ าคั ญที่ แสดงถึ งศั กยภาพการพัฒ นาคุณ ภาพของสถาบั น โดยตอ งครอบคลุ มทั้ งป จจัย นํา เข า
กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยาง
ต อ เนื่ อ ง และมี ก ระบวนการจั ด การความรู เพื่ อ ให เ กิ ด นวั ต กรรมด า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เ ป น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน ซึ่งทั้ง 3 ตัวบงชี้ สอดคลองกับตัวบงชี้ของสกอ. จํานวน 3 ตัวบงชี้ สมศ. จํานวน 2
ตัวบงชี้
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โดยในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมิน
จากคณะกรรมการฯ ในภาพรวมขององคประกอบที่ 9 จํานวน 3 ตัวบงชี้ เทากับ 3.00
คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.10
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ตารางที่ 2.10 ผลการประเมินองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องคประกอบ/ตัวบงชี้

หนวย

9.1 มีระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่ง ระดับ
ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
9.2 มีระบบและกลไก
การใหความรูและ
ระดับ
ทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนิสิต
9.3 ระดับความสําเร็จ
ระดับ
ของการประกัน
คุณภาพภายใน

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา

เปาหมาย
ปการ
ศึกษา
2552

2551

7

ผลประเมินตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม 3)

2552

2551

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

7

7

7

6

5

7

5

5

5

2552
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

3

3

3

7

3

3

3

5

3

3

3

คะแนนผลการประเมิน

3.00

ผลประเมิน
เปาหมาย

ผลประเมิน
พัฒนาการ

2552

2552

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

3.00

โดยมีรายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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กรรม
การ

ตัวบงชี้ที่ 9.1
เปาหมาย

: มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
: ระดับ 7

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 9.1

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 7.1

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในที่เหมาะสมกับ ระดั บการพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ เรื่องการประกันคุ ณภาพจากคณะกรรมการระดั บ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพที่ ค รบถ ว น ทั้ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมิ นคุ ณ ภาพอย า งตอ เนื่ อ งเปน ประจํ า (อยา งน อย 3 ป นั บ รวมปที่ มีก าร
ติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 7 ระดับ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายใน เปนการจัดการระบบ
คุณภาพเชิงรวมทั้งองคกร และการนําองคกรไปสูความเปนเลิศ ระบบประกันคุณภาพไดพัฒนาขึ้น โดยพิจารณา
ความหลากหลายในภารกิจของหนวยงานภายในและวัฒนธรรมการดําเนินงานภายใน โดยอาศัยหลักการของ
ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่มุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม
(Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment) ทั่วทั้งองคกร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดความ
รับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไว เปน 3 ระดับ ไดแก ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต ระดับ
หนวยงาน (คณะวิชา สํานัก/สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา) และระดับภาควิชา/สาขาวิชา ฝาย ศูนย และ
หนวยงานยอยภายใน
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมกับระบบการทํางานของหนวยงานตางๆ
มหาวิทยาลัย ไดกําหนดการจัดระบบประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานไว 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ (1) เปน
ระบบประกันคุณภาพที่ใชสําหรับคณะวิชาหรือสถาบันที่ทําหนาที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและมีนิสิตอยูใน
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ความดูแล คณะวิชาเหลานี้ตองมีการดําเนินการครบทั้ง 9 องคประกอบ (เหมือนของ สกอ.) รูปแบบที่ (2) เปน
ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน หรือหนวยงานที่ไมไดผลิตบัณฑิตเปนหลัก
แต ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การบริ ห ารหรื อ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด า นอื่ น ๆ หน ว ยงานเหล า นี้ ต อ ง
ดําเนินการ 6 องคประกอบ ตามคูมือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA. 2548 (9.1-1-1)
รูปแบบของการจัดการคุณภาพทั้ง 2 รูปแบบ ประกอบดวยตัวบงชี้ในการควบคุมคุณภาพ 2 ชุด คือ
ตัวบงชี้การตรวจสอบ และตัวบงชี้การประเมิน โดยมุงหวังใหตัวบงชี้ตรวจสอบใชในการตรวจสอบระบบและกลไก
ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดีใหคงอยู และตัวบงชี้ประเมินใชในการตั้งเปาหมายของผลการดําเนินงาน หรือเปนขอมูลเพื่อ
เทียบเคียงสมรรถนะกับหนวยงานอื่น หรือกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหระบบประกันคุณภาพสงผล
ใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยไดเลือกใชวงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act)
เปนกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อมุงสูความเปนเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งสํานักประกันคุณภาพขึ้นเปนหนวยงานกลางในการจัดการและ
บริหารระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ เรื่อง การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบาย และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใหตอบสนองตอพันธกิจ
ของมหาวิ ทยาลั ย สอดคล องกั บกระบวนการดํ าเนิ นการภายในและมาตรฐานของหน วยงานต นสั งกั ด และ
มาตรฐานสากล ตลอดจนกําหนดใหมีคณะกรรมการสวนกลาง ภายใตการมีสวนรวมของภาคีจากภายในและ
ภายนอก เปนผูกําหนดนโยบายและจัดทํามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจทั้ง 4 ดาน (ตามเอกสารคูมือระบบ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548 (9.1-1-1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ โดยมีอธิการบดี
เป นที่ ป รึ กษา รองอธิ การบดี ฝ ายประกั นคุ ณภาพ เป นประธาน มี ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จากภายในและภายนอกเป น
คณะกรรมการ มีหนาที่วางนโยบายและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ พิจารณาตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ (9.1-2-1)
2.2 สภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณบดี ใหความสําคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพ โดยสํานัก
ประกันคุณภาพนําเสนอรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการ ใหที่ประชุมคณบดี
พิจารณา ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการพิจารณาเลือก
กลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปงบประมาณ 2554 – 2558) ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาจัดอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยมีขอเสนอแนะใหเรงรัดใหวิทยาเขตภูมิภาคโดยเฉพาะวิทยาเขตศรีราชาและ
วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร เน น การทํ า วิ จั ย และเป ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาเอก รวมถึ ง การ
สนับสนุนใหคณาจารยเสนอขอตําแหนงวิชาการเพิ่มมากขึ้น และสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําวิทยาเขตให
ความสําคัญในการกระตุนใหเกิดการวิจัยอยางเปนรูปธรรมโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง
บางสวน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 (9.1-2-2)
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3. มี ก ารกํ า หนดมาตรฐาน ตั ว บ ง ชี้ และเกณฑ คุ ณ ภาพที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในที่ใชกับทุกหนวยงาน
ภายในใหเหมาะสมกับมาตรฐานตางๆ เหมาะสมกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและเปนการแกไขปรับปรุงจาก
ผลการประเมินในรอบปที่ผานมา ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานอุดมศึกษากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ ก.พ.ร. โดยตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานตางๆ ที่กําหนด
ไดทั้งหมดและครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
รวมทั้งกําหนดเกณฑที่กํากับแตละตัวบงชี้ที่สามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และยังเปน
เกณฑที่นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง จัดพิมพเปน “คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 3 ฉบับ ไดแก (1) คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9 องคประกอบ 50 ตัวบงชี้ (2) คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6 องคประกอบ 34 ตัวบงชี้ (3) คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมิน
คุณภาพภายใน สําหรับสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6 องคประกอบ 21 ตัวบงชี้บังคับ และ 37 ตัวบงชี้เลือก
ที่เปนตัวบงชี้อัตลักษณที่หนวยงานระดับสํานักสามารถเลือกไดตามความเหมาะสม (9.1-3-1)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยทุกหนวยงาน
ทบทวนระบบและกลไกควบคุมตามภารกิจตางๆ ดําเนินงานใหไดมาตรฐานคุณภาพ เมื่อเริ่มปการศึกษา ทุก
หนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลรอบ 12 เดือน ตามคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในที่ประกาศใช และ
นําผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา สถาบัน สํานัก มาจัดทํา SAR เสนอมหาวิ ทยาลัย แตงตั้ ง
คณะกรรมการประเมินฯ และเตรียมรับการประเมินฯ โดยมีการจัดทําแผนการประเมินคุณภาพภายใน และ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตามวงจรการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในชวงเดือนกรกฎาคมทุกป และไดนําเสนอเขาวาระการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 วาระที่ 4.3 รับทราบ เพื่อให
ทุกหนวยงานรับทราบแผนงานและแนวทางการประเมินคุ ณภาพภายใน (9.1-4-1) ซึ่งมีห นวยงานที่รับ การ
ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับกลุมคณะวิชา สถาบัน สํานัก และหนวยงานสนับสนุนทุกวิทยาเขต จํานวนทั้งสิ้น
54 หนวยงาน ไดแก คณะวิชา 28 คณะ สถาบัน/สํานัก 23 หนวยงาน ศูนยนานาชาติสิรินธรฯ 1 หนวยงาน
โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี 1 โครงการ กลุ ม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และโครงการสหวิ ท ยาการระดั บ
บัณฑิตศึกษา 1 กลุม ดังเอกสารรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ของหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก
และหนวยงานสนับสนุน (9.1-4-2) เพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2552 ของ
หน ว ยงานต า งๆ ได ทั น ในการจั ด ทํ า รายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพ ป ก ารศึ ก ษา 2552
ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงใหตอหนวยงานตนสังกัดภายใน 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษาและเผยแพร
สูสาธารณชน
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
5.1 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสรุปขอคิดเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551
ประกอบดวย จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา นําเสนอเขาที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ในการประชุมครั้ง
ที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 (9.1-5-1) ซึ่งไดมอบหมายใหผูบริหารที่เกี่ยวของพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงตามองคประกอบ และเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ซึ่งจะใช
ขอ มู ล ผลการดํา เนิ น งานของป ก ารศึ ก ษา 2553 ให ส อดคล อ งกั บ วงจรการประกัน คุ ณ ภาพ ตามวาระที่ 3.2
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบการรายงานขอมูลและแนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามวาระที่ 5.1 เพื่อใหการรายงานขอมูลของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชนอยางถูกตองและสามารถ
นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดอยางแทจริง โดยใหสงขอมูลการประเมินคุณภาพแยกเปนวิทยา
เขต ทั้งในเรื่อง ขอมูลจํานวนนิสิต ผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม การบรรจุอาจารยผูสอน จํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจํา การบริหารหลักสูตร
5.2 ผูบริหารที่รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของ มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และ
รายงานผลการดํา เนินงานตามแผนพั ฒนาปรับ ปรุ งฯ รายละเอี ยดตามแบบฟอร ม สปค. 01 และ สปค. 02
เพื่ อ แก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะ พร อ มเสริ ม จุ ด แข็ ง จากรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย (9.1-5-2) โดยในสวนหนวยงานระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก และหนวยงานสนับสนุน กําหนดให
ทุ ก หน ว ยงานจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะ และรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นา
ปรับปรุงฯ ตามแบบฟอรม สปค. 01 และ สปค. 02 เชนเดียวกัน (9.1-5-3) ซึ่งกระบวนการดังกลาว มุงหวังใหเกิด
กระบวนการที่มีการดําเนินงานอยางเปนระบบในการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
สวนกลางสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก ระบบฐานขอมูลนิสิต ฐานขอมูลการบริหารหลักสูตร
ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม ฐานขอมูลงานบุคคล และฐานขอมูลงานการเงิน
(9.1-6-1) นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการนําสารสนเทศตางๆ ที่เปนประโยชนซึ่งเกี่ยวของและสนับสนุนประกัน
คุณภาพ ไวบนเว็บไซด ของสํานักประกันคุณภาพ www.qa.ac.th รวมทั้งเอกสารสารสนเทศตางๆ ที่สํานักประกัน
คุณภาพจัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชรวมกัน (9.1-6-2)
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7.1 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทํา Group Mail ของบุคลากรดาน
ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนชองสื่อสารใหกับบุคลากรเครือขายประกันคุณภาพไดรับขาวสารที่
รวดเร็ว (9.1-7-1) มีกระดานขาวบนหนา web site ของสํานักประกันคุณภาพเพื่อเปนชองทางใหแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มีการสงเสริมใหบุคลากรดานประกันคุณภาพของทุกหนวยงานภายในมี
โครงการและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน เชน โครงการเยี่ยมบานคุณภาพทั้งภายในและ
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ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกัน (9.1-7-2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัด
โครงการอบรมเพื่ อทบทวนการใช งานระบบฐานข อมู ลด านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ระดั บอุ ดมศึ กษา
(CHE QA Online) เพื่อใหบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพของคณะวิชา ไดทบทวนความรูความ
เขาใจการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) สามารถ
ใชงานระบบฐานขอมูลไดอยางถูกตอง และเปนไปตามรูปแบบในการปฏิบัติเดียวกัน ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผูเขารวม
ทั้งหมด 59 คน จากทุกวิทยาเขต และโครงการจัดตั้ง (9.1-7-3)
7.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษากับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กับ 6 สถาบัน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เพื่อเปนเครือขายในการสงเสริมดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนิสิต โดยมีการจัดโครงการเครือขายผูนํา
นิสิตนักศึกษารวมกัน เพื่อใหความรูและแนวทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ (9.1-7-4) นอกจากนี้
บุคลากรมีสวนรวมในกลุมเสวนา Quality Assurance Forum ซึ่งเปน Forum ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
(9.1-7-5) รวมทั้งการเปนเครือขายของ สมศ. ซึ่งจะไดรับขอมูลขาวสารตางๆ จาก สมศ. เปนประจํา (9.1-7-6)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินงาน
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินงาน
4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก. ที่ 9.1
ระดับ 7
3
ระดับ 7
สกอ.ที่ 9.1

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
5 ขอแรก
พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 7
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9.1-1-1
9.1-2-1
9.1-2-2
9.1-3-1
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ชื่อเอกสาร

คูมือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA. 2548
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกัน
คุณภาพ
รายงานการประชุมคณบดี และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คูมือตัวบงชีแ้ ละเกณฑประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 3 ฉบับ ไดแก สําหรับคณะวิชา
สําหรับสถาบัน และสําหรับสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

9.1-4-1

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2552
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 ของหนวยงานระดับคณะ สถาบัน
สํานัก และหนวยงานสนับสนุน
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2552
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของรองอธิการบดีฝายตางๆ ตามแบบฟอรม สปค.
01 และ สปค. 02
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะฯ ขอหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก และ
หนวยงานสนับสนุน ตามแบบฟอรม สปค. 01 และ สปค. 02

9.1-4-2
9.1-5-1
9.1-5-2
9.1-5-3

9.1-6-1
9.1-6-2

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานตางๆ

9.1-7-1

รายชื่อ Group Mail ของบุคลากรดานประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2553

9.1-7-2

หนาเว็บไซด สํานักประกันคุณภาพ www.qa.ac.th

โครงการอบรมเพื่อทบทวนการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
9.1-7-4
โครงการเครือขายผูนํานิสิตนักศึกษา
9.1-7-5
การประชุม Quality Assurance Forum ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
9.1-7-6
ขอมูลขาวสารตางๆ จาก สมศ.
แหลงขอมูล : สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
มุกดา เกตุแกว โทร. 0-2942-8299 ภายใน 4920-24 ตอ 105
9.1-7-3

ตัวบงชี้ที่ 9.2

: มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต

เปาหมาย

: ระดับ 6

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 9.2

ตัวบงชี้ของ สมศ. : -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนิสิต
3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนิสิต
5. นิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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6. ระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการ และในสวนที่นิสิตมี
สวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ที่เกี่ยวของกับนิสิตอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 7 ระดับ ดังนี้
1. มี ร ะ บ บ ก า ร ใ ห ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหทุกคณะวิชา ทุกวิทยาเขตดําเนินการตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใน
การใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต (9.2-1-1) เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตเขาใจ
บทบาทและเห็ นความสํ าคั ญในการสงเสริม สนั บ สนุน การประกัน คุณ ภาพของมหาวิ ทยาลั ย ทั้ง จากการจั ด
โครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในชั้นปที่ 1 และการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนิสิตมีการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนชองทางในการเผยแพร
ขอมูลดานประกันคุณภาพใหนิสิตไดรับทราบ (9.2-1-2)
2. มี ร ะบบส ง เสริ ม ให นิ สิ ต นํ า ความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพไปใช กั บ กิ จ กรรมนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต (9.2-2-1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งประกอบดวย รองคณบดีฝายกิจการนิสิตของคณะตางๆ ผูนํานิสิต ผูบริหารสํานักประกันคุณภาพ และผูบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการบริหารงานดานกิจกรรมนิสิต เพื่อสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพนิสิต ทั้งในเรื่อง การสงเสริมกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน การสงเสริมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม การ
พิจารณานิสิตดีเดน การสงเสริมวินัยนิสิต การประสานงานดานการประกันคุณภาพ รวมทั้งกํากับ ควบคุม การจัด
กิ จ กรรมนิ สิ ต ให ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเภทและเป น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการดําเนินกิจกรรมนิสิต
โดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการสัมมนาผูบริหารและผูนํานิสิต 4 วิทยาเขต เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ดานกิจการนิสิต ซึ่งผลสรุปจากการสัมมนาไดกําหนดใหมีการนําระบบคุณภาพไปใชในการดําเนินกิจกรรม นั่นคือ
สงเสริมใหมีการนําแนวคิด Plan Do Check Action ไปใชในกระบวนการดําเนินกิจกรรมในองคกรกิจกรรมนิสิต
ทุกองคกร เพื่อ ใหเปนไปตามขอ สรุปดังกลาว มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองกิจการนิสิตเปนหนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการในเรื่องดังกลาว และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตเปนผูกํากับดูแลเพื่อให
กระบวนการดํ า เนิ น กิ จ กรรมในองค ก รกิ จ กรรมนิ สิ ต เป น ไปในทิ ศ ทางดั ง กล า ว นอกจากนี้ ยั ง มอบหมายให
ประธานสภาผูแทนนิสิตเปนผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานในภาพรวม นอกจากนี้กองกิจการนิสิตโดยความ
รว มมือ จากสํา นัก ประกัน คุณภาพได ถา ยทอดแนวคิด ดังกลา วใหแก ผูนํ ากิ จ กรรมนิสิ ตในโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ หลักสูตร ผูนํากิจกรรมนิสิตเพื่อการพัฒนา (9.2-2-2) ซึ่งโครงการดังกลาวมีผูเขารวมประกอบดวย
นายกองคการบริหาร องคการนิสิต ประธานสภาผูแทนนิสิต นายกสโมสรนิสิต และประธานชมรมกิจกรรมนิสิตทุก
ชมรม ทั้ ง นี้ ส ภาผู แ ทนนิ สิ ต ได ดํ า เนิ น การจั ด วางแนวทางการดํ า เนิ น กิ จ กรรมให ค รบกระบวนการคุ ณ ภาพ
และไดถายทอดแนวทางดังกลาวแกองคกรกิจกรรมนิสิต และติดตามดูในภาพรวมเพื่อใหนิสิตมีการดําเนินงาน
อยางเปนระบบตามกระบวนการ PDCA
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.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหผูนํานิสิตที่มีสวนรวมในการเปนกรรมการและอนุกรรมการชุด
ตางๆ เพื่อมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการประชุม และมีความเขาใจในการปฏิบัติตามแนวนโยบาย แผนการ
ดํ า เ นิ น ง า น ที่ กํ า ห น ด ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง ( 9 . 2 -3 -1 )
โดยมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร กํ า หนดให นิ สิต ทุ ก คนต อ งทํ า การประเมิ น ผลการสอนของอาจารย และสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมดที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดให ผานระบบเครือขาย (9.2-3-2) เพื่อเปนขอมูลปอน
กับในการประกันคุณภาพดานการเรียนการสอน นอกจากนี้เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ
ผานการสัมภาษณจากการประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา
ใช ใ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ หารจัด การด า นต า งๆ ของมหาวิ ทยาลัย และคณะ ที่เ อื้ อต อ การพัฒ นา
ศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (9.2-3-3)
4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม จากการดําเนินงาน
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยที่ไดจัดโครงการกิจกรรมตางๆ ใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพสําหรับ
นิสิต มาอยางตอเนื่อง เพื่อกําหนดใหนิสิตดําเนินงานตามกระบวนการคุณภาพวงจร PDCA ในการจัดโครงการ
กิจกรรมตางๆ ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินสนับสนุนกิจกรรมจากคณะ การ
จัดทํารายงานสรุปกิจกรรม และขอเสนอแนะ เพื่อใหนิสิตรุนตอไปไดรับทราบ ถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และปองกันขอผิดพลาดในการดําเนินงานปตอไปนั้น นิสิตในคณะตางๆ มีการดําเนินงานตามที่กลาว
มาแลวในเกณฑระดับ 2 นอกจากนี้ในชมรมที่ทํากิจกรรมตางๆ ก็มีการดําเนินการกระบวนการ PDCA เชนกัน
โดยมีสภานิสิต มก. และองคการบริหารนิสิต เปนผูกํากับและสงรายงานใหกองกิจการนิสิตทราบตามลําดับ
(9.2-4-1)
5. นิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมกหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “บทบาทของนิสิตในการสงเสริมและ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ ดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ป 2553” ระหวางวันที่ 14-15
พฤษภาคม 2553 ซึ่งเปนการดําเนินงานโดยคณะกรรมการประสานงานดานการประกันคุณภาพ กองกิจการนิสิต
และสํานักประกันคุณภาพ เพื่อจัดกิจกรรมใหกับสภาผูแทนนิสิตและสมาชิกสภาผูแทนนิสิตจากทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เครือขาย 6 สถาบัน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย เข า ร ว ม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต และ
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต แนวทางและการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินกิจกรรมนิสิต รวมทั้งเพื่อระดมความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนา
เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการดําเนินกิจกรรมนิสิต ตลอดจนการสรางเครือขายการ
ดําเนินงานในสวนของนิสิตนักศึกษา ซึ่งเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาของแตละสถาบัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานในโครงการกิจกรรมตางๆ (9.2-5-1)
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการ และในสวนที่
นิสิตมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิตไดกําหนดใหทุกกิจกรรมทั้งในระดับ
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คณะวิชาและชมรมตางๆ ในมหาวิทยาลัย มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหไดขอมูลนําไปใช
ปรับปรุงดําเนินการในปตอไป โดยการสงรายงานสรุปประเมินผลโครงการกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ มีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 8/2553
เพื่อดําเนินงานพิจารณาการดําเนินการของกิจกรรมที่นิสิตมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ และดําเนินการ
ติดตาม ประสานงานรวมกับฝายกิจการนิสิตของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการติดตาม
ประเมิ น ผลกิ จ กรรมที่ นิ สิ ต ดํ า เนิ น การ พร อ มทั้ ง กํ า กั บ และแจ ง เตื อ นให นิ สิ ต ต อ งทํ า การประเมิ น การดํ า เนิ น
โครงการ/กิจกรรมนิสิต พรอมทั้งรายงานสรุปผลในทุกกิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามวงจร PDCA (9.2-6-1)
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับนิสิตอยางตอเนื่อง จากการจัดโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต ประจําป 2552 ไดมี
การสงเสริมและสอดแทรกเรื่องคุณภาพในกิจกรรมสําคัญๆ ของสถาบัน เพื่อขยายความรูแกนิสิต มีการสราง
เงื่อนไขในการดําเนินกิจกรรมของชมรม และสงเสริมใหมีการจัดตั้งฝายประกันคุณภาพในสโมสรนิสิต เพื่อดูแล
คุณภาพการดําเนินงาน รวมทั้งไดนําเสนอแนวทางหลักไว 2 ประการ คือ การแลกเปลี่ยน Good Practice ดาน
กิจกรรมนิสิต และการผลักดันการจัดตั้งฝายประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในแตละสถาบัน นั้น (9.2-7-1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีติดตามผลการดําเนินงานของผูนํานิสิต ซึ่งไดมีการจัดตั้งฝายประกันคุณภาพใน
องคการสภานิสิตเกิดขึ้น และมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สอดรับกับกระบวนการ PDCA นอกจากนี้ เพื่อใหการ
พั ฒ นากระบวนการให ค วามรู แ ละกลไกการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นิ สิ ต อย า งต อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดจัดโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “บทบาทของนิสิตในการสงเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพ ดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ป 2553” ระหวางวันที่ 14-15
พฤษภาคม 2553 เพื่อเปนการสงเสริมใหผูนํานิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและผูนํานิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต
นักศึกษาใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน Good Practice ดานกิจกรรมนิสิตระหวาง
สถาบัน และมีการหารือเพื่อพิจารณาตัวบงชี้ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต เพื่อดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพกิจกรรม ซึ่งกําหนดไว 6 มาตรฐาน และสามารถรายงานผลการดําเนินงานได
อยางเปนระบบมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาว แสดงถึงความกาวหนาจากการสัมมนาผูนํานิสิตกับงาน
ประกันคุณภาพของทุกป แตยังจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ มาตรฐานคุณภาพใหนิสิตสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตตอไป (9.2-7-2)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 – 5 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 6 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 9.2
ระดับ 7
3
ระดับ 6
สกอ.ที่ 9.2

พัฒนาการ
ป 51

= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

ระดับ 5
คะแนน 3

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9.2-1-1

ชื่อเอกสาร
คูมือตัวบงชีแ้ ละเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9.2-1-2
คูมือการประกันคุณภาพ ฉบับนิสิต
9.2-2-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 84/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต
9.2-2-2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูนํากิจกรรมนิสิต เพื่อการพัฒนา
9.2-3-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 8/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงาน
ดานกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน
9.2-3-2
ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตของแตละคณะ ผานระบบเครือขาย
ของสํานักบริการคอมพิวเตอร
9.2-3-3
ขอมูลการสัมภาษณนิสิตของแตละคณะ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําป 2552
9.2-4-1
แผนการดําเนินงานของสโมสรนิสิตของแตละคณะ และขอมูลการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตของแตละคณะ
9.2-5-1
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “บทบาทของนิสิตในการสงเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพ ดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ป 2553”
9.2-6-1
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 8/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงาน
ดานกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน และที่ 515/2553 เรื่องแกไขและเพิ่มเติม
คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานกิจการนิสิต
9.2-7-1
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “บทบาทของนิสิตในการสงเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย” ป 2552
9.2-7-2
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “บทบาทของนิสิตในการสงเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพ ดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ป 2553”
แหลงขอมูล : สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ ผูอาํ นวยการสํานักประกันคุณภาพ
ดร.จิรวัฒน วีรงั กร
กองกิจการนิสิต โทร. 0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 121
มุกดา เกตุแกว
โทร. 0-2942-8299 ภายใน 4920-24 ตอ 105
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ตัวบงชี้ที่ 9.3

: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน

เปาหมาย

: ระดับ 5

ตัวบงชี้ของ สกอ.

: 9.3

ตัวบงชี้ของ สมศ. : 7.2

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีก ารดํา เนิ นการตามระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะ และ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
2. มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน โดยสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของ
มหาวิทยาลัย
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายใน
เวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ 5 ระดับ ดังนี้
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่กําหนดไวในคูมือระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.3-1-1) และมีการ
กําหนดนโยบายในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตปการศึกษา 2544 จนถึงปจจุบัน ซึ่งในปการศึกษา 2552 มี
การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทา เปนรูปแบบการประเมินคุณภาพ
ภายใน รายคณะวิชา สถาบัน สํานัก และหนวยงานสนับสนุนทุกวิทยาเขต เพื่อมุงเนนใหแตละหนวยงานไดรับ
คําแนะนําจากคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให ซึ่งเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการพัฒนาหนวยงาน โดยมีการจัดทําแผนการประเมินคุณภาพภายใน และแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําป 2553 เพื่อใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน และ
ดํา เ นิ น ง า น ต า ม ว ง จ ร ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ซึ่ ง ไ ด นํ า เ ส น อ เ ข า ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ บ ดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 วาระที่ 4.3 รับทราบ (9.3-1-2) ซึ่งมี
หนวยงานไดรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2553 ทุกหนวยงานทุกวิทยา
เขต จํานวน 54 หนวยงาน ไดแก คณะวิชา 28 คณะ สถาบัน/สํานัก 23 หนวยงาน ศูนยนานาชาติสิรินธรฯ 1
หนวยงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 โครงการ กลุมบัณฑิตวิทยาลัยและโครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 1 กลุม ดังเอกสารรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ของหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก
และหนวยงานสนับสนุน (9.3-1-3)
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2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย
2.1 มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาทบทวนการพัฒนาและปรับปรุงคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในที่ ใ ช กั บ ทุ ก หน ว ยงานภายในให เ หมาะสมกั บ มาตรฐานต า งๆ เหมาะสมกั บ เอกลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัยและเปนการแกไขปรับปรุงจากผลการประเมินในรอบปที่ผานมา ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึ กษา กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูต ร
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. โดยตัวบงชี้ที่
พัฒนาขึ้นสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานตางๆ ที่กําหนดไดทั้งหมดและครอบคลุมปจจัยที่มี
ผลตอคุณภาพครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวมทั้งกําหนดเกณฑที่กํากับแตละตัว
บงชี้ที่สามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และยังเปนเกณฑที่นําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
อยางตอเนื่อง จัดพิมพเปน “คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 3 ฉบับ
ได แ ก (1) คู มื อ ตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน สํ า หรั บ คณะวิ ช า มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร 9
องค ป ระกอบ 50 ตั ว บ ง ชี้ (2) คู มื อ ตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน สํ า หรั บ สถาบั น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6 องคประกอบ 34 ตัวบงชี้ (3) คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6 องคประกอบ 21 ตัวบงชี้บังคับ และ 37 ตัวบงชี้เลือกที่เปนตัวบงชี้
อัตลักษณที่หนวยงานระดับสํานักสามารถเลือกไดตามความเหมาะสม (9.3-2-1)
2.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับคูมือตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ สําหรับคณะวิชา และสําหรับสํานัก/สถาบัน และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
2553 ใหกับทุกวิทยาเขตรับทราบ ดังนี้ (9.3-2-2)
- วิทยาเขตบางเขน เมื่ อวั นที่ 19 พฤศจิ กายน 2552 มี การชี้ แจงคู มื อฯ สําหรั บคณะวิชา มี
ผูเขารวมทั้งหมด 117 คน มีความพึงพอใจภาพรวมระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 สวนการชี้แจงคูมือสํานัก/สถาบัน มี
ผูเขารวมทั้งหมด 110 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากเชนกัน มีคาเฉลี่ย 3.59
- วิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 มีการชี้แจงคูมือฯ สําหรับคณะวิชา มี
ผูเขารวมทั้งหมด 70 คน มีความพึงพอใจภาพรวมระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 สวนการชี้แจงคูมือสํานัก/สถาบัน มี
ผูเขารวมทั้งหมด 104 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.43
- วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 มีผูเขารวมทั้งหมด 22 คน มีความพึงพอใจ
ภาพรวมระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.49 สวนการชี้แจงคูมือสํานัก/สถาบัน มีผูเขารวมทั้งหมด 26 คน มีความพึง
พอใจในภาพรวมระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.53
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2552 สําหรับคณะวิชา มี
ผูเขารวมทั้งหมด 35 คน มีความพึงพอใจภาพรวมระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.76 สวนการชี้แจงคูมือสํานัก/สถาบัน มี
ผูเขารวมทั้งหมด 32 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากเชนกัน มีคาเฉลี่ย 3.72
2.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการประชุมจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับการประเมินฯ หนวยงานยอย
สํานักงานเลขานุการคณะฯ สําหรับวิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 โดยมีผูเขารวมประชุม 29
คน เปนเลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน 13 คน จากทั้งหมด 15 คน) ซึ่งสํานักงานเลขานุการฯ สามารถประเมิน
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ตนเองตาม 9 องค ป ระกอบ หรื อ 6 องค ป ระกอบของหน ว ยงานสนั บ สนุ น ได ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม เติ ม
ตัวบงชี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของภารกิจไดตามความเหมาะสม (9.3-2-3)
2.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดให ทุกหน วยงานจัดทํ ารายงานการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานที่กําหนด ใหสอดรับแผนงานการประเมินคุณภาพภายในและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปที่กําหนด โดยใหจัดสงขอมูลผลการดําเนินงาน (Common data set) และรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ภายในเดือนกรกฎาคม (9.3-2-4)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหนวยงาน
จํานวน 54 หนวยงาน พรอมทั้งรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบันตามขอกําหนดของ สกอ.ในระหวางวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2552 และไดดําเนินการ
จัดสงรายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนการรายงานการ
ประเมินตนเองงพรอมรายงานผลการประเมินฯ ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10118/15896 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 (9.3-3-1) และไดมีการเปดเผยตอ
สาธารณชน โดยจัดสงใหสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อนําไปใชประโยชน ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10118/18682 ลง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 24 สถาบัน (9.3-3-2) และเผยแพรผานเว็บไซต สํานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร www.qa.ku.ac.th (9.3-3-3)
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
โดยมีการดําเนินงานดังนี้
4.1 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสรุปขอคิดเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551
ประกอบดวย จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา นําเสนอเขาที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ในการประชุมครั้ง
ที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 (9.3-4-1) ซึ่งไดมอบหมายใหผูบริหารที่เกี่ยวของพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงตามองคประกอบ และเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ซึ่งจะใช
ขอ มู ล ผลการดํา เนิ น งานของป ก ารศึ ก ษา 2553 ให ส อดคล อ งกั บ วงจรการประกัน คุ ณ ภาพ ตามวาระที่ 3.2
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบการรายงานขอมูลและแนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามวาระที่ 5.1 เพื่อใหการรายงานขอมูลของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชนอยางถูกตองและสามารถ
นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดอยางแทจริง โดยใหสงขอมูลการประเมินคุณภาพแยกเปนวิทยา
เขต ทั้งในเรื่อง ขอมูลจํานวนนิสิต ผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม การบรรจุอาจารยผูสอน จํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจํา การบริหารหลักสูตร
4.2 ผูบริหารที่รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของ มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ รายละเอียดตามแบบฟอรม สปค. 01 และ สปค. 02 เพื่อ
แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ พรอมเสริมจุดแข็งจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
(9.3-4-2) โดยในสวนหนวยงานระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก และหนวยงานสนับสนุน กําหนดใหทุกหนวยงาน
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จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตาม
แบบฟอรม สปค. 01 และ สปค. 02 เชนเดียวกัน (9.3-4-3) ซึ่งกระบวนการดังกลาว มุงหวังใหเกิดกระบวนการที่มี
การดําเนินงานอยางเปนระบบในการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายและ
กําหนดวัตถุประสงค กรอบการประเมินคุณภาพภายในใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คนหานวัตกรรม
และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ เพื่อเปนตนแบบใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (9.3-5-1) สอดรับกับการจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง
มีนโยบายใหดําเนินการตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน เพื่อเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่
ชวยผลักดันระบบคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และคนหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีภายใน
องคกรที่สรางคุณคาจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
รวมกัน (9.3-5-2) สําหรับปการศึกษา 2552 มีหนวยงานไดรับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3
ประจําป 2552 จํานวน 21 ผลงาน แบงเปน 3 ประเภท คือ
• ประเภทหนวยงานคุณภาพ
 รางวัลดีเยี่ยม จํานวน 3 ผลงาน ไดแก
1) คณะวิศวกรรมศาสตร
2) คณะวิทยาศาสตร
3) สํานักหอสมุด
• ประเภทรายองคประกอบคุณภาพ
 รางวัลดีเยี่ยม จํานวน 4 ผลงาน ไดแก
1) องคประกอบที่ 4 การวิจัย โดย คณะวิทยาศาสตร
2) องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร
3) องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก โดยสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
4) องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดย สํานักหอสมุด
• ประเภทคุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติที่ดี
 รางวัลดีเยี่ยม จํานวน 12 ผลงาน
1) Research Information Warehouse โดย ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) บริการ Video On Demand เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง โดย สํานักหอสมุด
3) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย โดย บัณฑิตวิทยาลัย
4) การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ : การออกใบสําคัญทางการศึกษา
โดย สํานักทะเบียนและประมวลผล
5) ลดปญหางานบริก ารเตรียมเอกสารฉีดยาเขาขอ โดย สถานพยาบาล สํ านัก งาน
อธิการบดี
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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6) การรับ-จายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผานสํานักงานบริการวิชาการ โดย สํานักงาน
บริการวิชาการ
7) โครงการดึ งศั กยภาพบุ คลากรในด านต างๆ โดย ภาควิ ชาวิ ศวกรรมเครื่ องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร.
8) ค า ยพั ฒ นาซอฟต แ วร ใ นสภาพการทํ า งานร ว มแบบเป ด กว า ง (ค า ยทะลุ ฟ า )
โดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
9) โครงการเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของนิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 1 โดย ภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
ทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร
10) โครงการยกระดับคุณภาพนิสิตแรกเขาระดับปริญญาตรี โดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
11) กระบวนการสงเสริมคุณภาพบัณฑิต โดย คณะเกษตร
12) การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาหลักการตลาดเกษตร : โครงการ
ประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร โดย คณะเศรษฐศาสตร
 รางวัลดีมาก จํานวน 2 ผลงาน
1) เสริมสรางระบบทํางาน PDCA สําหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต โดย คณะศึกษาศาสตร
2) บริการจองหองประชุมในรูปแบบออนไลน โดย สํานักหอสมุด
โดยมีการมอบรางวัลดังกลาวในวันขอบคุณบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นวันที่ 25 ธันวาคม
2552 การจั ด โครงการรางวั ล คุ ณ ภาพ ครั้ ง ที่ 3 นี้ ได มี ก ารสรุ ป รวบรวมผลงานรางวั ล คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 (9.3-5-3)
นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได ค น พบกระบวนการที่ เ ป น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดีข องแต ล ะ
หนวยงาน จากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 ดังรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
2552 ของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน (9.3-1-3)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ผลการ
= บรรลุ
คะแนน
ป 52
= ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
มก.ที่ 9.3
ระดับ 5
3
ระดับ 5
สกอ.ที่ 9.3
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก
พัฒนาการ
ป 51
ระดับ 5
คะแนน 3
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= มีพัฒนาการ
= ไมมีพัฒนาการ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9.3-1-1
9.3-1-2
9.3-1-3
9.3-2-1
9.3-2-2

9.3-2-3
9.3-2-4
9.3-3-1

9.3-3-2
9.3-3-3
9.3-4-1
9.3-4-2
9.3-4-3
9.3-5-1
9.3-5-2
9.3-5-3

ชื่อเอกสาร
คูมือระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2552
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 ของหนวยงานระดับคณะ
สถาบัน สํานัก และหนวยงานสนับสนุน
คูมือตัวบงชีแ้ ละเกณฑประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 3 ฉบับ ไดแก สําหรับคณะ
วิชา สําหรับสถาบัน และสําหรับสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การจัดประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพ สําหรับคณะวิชา และสําหรับสํานัก/สถาบัน และแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําป 2553
การประชุมจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับการประเมินฯ หนวยงานยอยสํานักงานเลขานุการ
คณะฯ สําหรับวิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
แผนงานการประเมินคุณภาพภายในและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป
หนังสือที่ ศธ 0513.10118/15896 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง ขอสงรายงานการ
ประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
หนังสือที่ ศธ 0513.10118/18682 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ขอสงรายงาน
การประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เว็บไซต สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร www.qa.ku.ac.th
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2552
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของรองอธิการบดีฝายตางๆ ตามแบบฟอรม
สปค. 01 และ สปค. 02
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะฯ ขอหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก และ
หนวยงานสนับสนุน ตามแบบฟอรม สปค. 01 และ สปค. 02
วัตถุประสงคและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ประจําป 2553
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แหลงขอมูล : สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเก็บรวบรวมขอมูล : วิไลรัตน วิริยะวิบลู ยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
มุกดา เกตุแกว
โทร. 0-2942-8299 ภายใน 4920-24 ตอ 105
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องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหผูเรียน
ในสถานศึกษาทุกระดับ มีคุณลักษณะที่ดี 3 ดาน คือ ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม
และความเปนไทย และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด โดยสถานศึกษาทุกระดับมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนและ
รวมจัดการศึกษา การเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมโดย
มุงเนนคุณลักษณะที่ดี ทั้ง 3 ดาน นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพนิสิตทั้ง 3 ดาน ดังกลาวมาตลอด โดยในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 3 ดี ของรัฐบาลและไดประเมินผลการดําเนินงานตามองคประกอบ
และตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาขึ้นตามนโยบายดังกลาว ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 10.1

: การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี

เปาหมาย

: -

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล
; 2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด
; 3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
; 4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
; 5. กํ า กั บ ติ ด ตามให ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ มี น วั ต กรรมส ง เสริ ม ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบที่ ระดับ 5 ดังนี้
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศเรื่อง นโยบายการ
พัฒนาสถานศึก ษาตามแนวนโยบายสถานศึก ษา 3 ดี ของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร ประกาศ ณ วัน ที่ 5
เมษายน 2553 (10.1-1-1) และมหาวิทยาลัยฯไดกํา หนดแผนงาน กิจกรรม/โครงการ และผูรั บผิด ชอบการ
ดําเนินงานตามแผนงานนโยบาย 3 ดี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแสดงกิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ
และผูกํากับที่สอดคลองกับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (10.1-1-2) พรอมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สถานศึกษา ตามนโยบาย 3 ดี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อกําหนด นโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
และ ติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3
ดี ของทุกหนวยงาน โดยมีผลการดําเนินการในปการศึกษา 2552 และแผนการดําเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนาสถานศึกษา ในปการศึกษา 2553 อยางชัดเจน
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) อย า งมี คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยกองบริ ก ารการศึ ก ษาและกองการ
เจาหนาที่ไดจัดกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลกรทางการศึกษา ตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป ตัวอยางเชน
- โครงการสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ประจําป 2552
- การประชุมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- โครงการสัมมนาบุคลากร มก. เรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา กับความสําเร็จในองคกร
- โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
- โครงการประชุมสัมมนาอาจารย มก. ประจําป 2553 (มีการบรรยายในหัวขอ “คุณธรรม
ตองนําปญญาจึงจะพาชาติรอด”
4. ให ค วามร ว มมื อ กั บ ทุ ก ฝ า ยในการดํ า เนิ น งานนโยบายคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D)
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด มี ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรม/โครงการตามแนวนโยบายสถานศึ ก ษา 3 ดี โดยมี
งบประมาณสนับสนุน เชน
- โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2552 งบประมาณ 1,760,000 บาท
- โครงการประชุมสัมมนาอาจารย มก. ประจําป 2553 งบประมาณ 1,038,000 บาท
- โครงการธรรมนารู สําหรับครูวัยใส งบประมาณ 315,987.25 บาท (คณะศึกษาศาสตร)
- คายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง งบประมาณ 220,000 บาท (กองกิจการนิสิต)
อีกทั้ งมหาวิ ทยาลัย ฯ ไดมี บันทึ กขอ ตกลงความรว มมื อระหวา งกองบั ญชาการตํ ารวจปราบปรามยาเสพติ ด
สํ า นั ก ง า น ตํ า ร ว จ แ ห ง ช า ติ เ รื่ อ ง ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ส า ร สิ่ ง เ ส พ ติ ด ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (10.1-4-1)
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษา
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 600/2553 ลง
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 มีหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารจัดการและจัดทําแผนการพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนามาตรฐาน
คุ ณ ภาพด า นการศึ ก ษาและการพั ฒ นานิ สิ ต ทั้ ง ในชั้ น เรี ย นและนอกชั้ น เรี ย นให เ ป น ไปอย า งมี คุ ณ ภาพและ
ตอบสนองตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดีของกระทรวงศึกษาธิการ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการจัด
โครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสอดคลองตามตัวชี้วัดคุณภาพ รวมทั้งกํากับ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (10.1-5.1)
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มหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยคณะกรรมการฯ ได มี ก ารกํ า กั บ และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ของหนวยงานตางของมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษาที่
2552 ครบทั้ ง 3 ด า น
และกํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งานในป ก ารศึ ก ษา 2553 ตามบั น ทึ ก ของประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ของ มก. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
(10.1-5-2)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้
สกอ.ที่ 10.1

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
ระดับ 5

3

เปาหมาย
ป 52

= บรรลุ
= ไมบรรลุ

ระดับ 5

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
10.1-1-1
นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
10.1-1-2
ตารางแผนงานและกิจกรรม/โครงการตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ของ มก.
10.1-4-1
บันทึกขอตกลงความรวมมือเรือ่ งการปองกันและปราบปรามสารเสพติดภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10.1-5.1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10.1-5-2
แผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 ตามบันทึกของประธานคณะกรรมการพัฒนา
สถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ของ มก. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10.2
เปาหมาย

: ผลที่เกิดกับผูเ รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติทดี่ ี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม
:

เกณฑมาตรฐาน :
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ประกอบดวย ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบทุกดาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของนิสิต ทั้งในดานการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหนิสิตมีความพรอมทั้งดานวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้ง
กิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต ที่ ส นั บ สนุ น นโยบายสถานศึ ก ษา 3 ดี ครบทั้ ง 3 ด า น ซึ่ ง ประกอบด ว ย ด า นการส ง เสริ ม
ประชาธิปไตย ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด ทําใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและหนาที่ของตน เคารพ
ในสิทธิผูอื่น อีกทั้งยังตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด เปนการสรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตางๆ
นิสิตเกิดพลังใฝรู ใฝดี และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคมและประเทศชาติได ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม
เชน
• ดานประชาธิปไตย
- การเลือกตั้งคระกรรมการบริหารสโมสรนิสิตชุดใหม (คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร)
- ตามรอยประชาธิปไตย (กองกิจการนิสิต-คณะสังคมศาสตร)
- โครงการอบรมผูนํานิสิต (คณะศึกษาศาสตร)
• ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
- โครงการสรงน้ําพระเทศกาลประเพณีวันสงกรานต (คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา)
- การจัดการบรรยายเรื่อง รูทันกรรม (คณะเทคนิคการสัตวแพทย)
- ครูวิทยจิตอาสา (คณะศึกษาศาสตร)
• ดานการสรางภูมคุมกันภัยจากยาเสพติด
- สรางภูมิคุมกัน (กองกิจการนิสิต)
- เสริมสรางสมรรถภาพครูพันธุใหม (คณะศึกษาศาสตร)
- คายผูนําสุขศึกษาสูโรงเรียน (คณะศึกษาศาสตร)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน

คะแนน 2
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2ดาน

คะแนน 3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 3 ดาน

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
สกอ.ที่ 10.2

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน

ป 52

ครบ 3 ดาน

3

ครบ 3 ดาน
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
10.2-1
ตัวอยางโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี เอกสารแนบ
10.2-2
สรุปผลการดําเนินงานโครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2552
แหลงขอมูล : กองบริการการศึกษา
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สวนที่

3

สรุปผลการประเมินตนเอง
ตามองคประกอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันของรัฐที่อยูในกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ไดแก
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง ซึ่งในรอบปการศึกษา 2552 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ จํานวน 62 ตัวบงชี้ ซึ่งครอบคลุมการ
ดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ แ ละตามเกณฑ ก ารประเมิ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
ใน 9 องคประกอบ จํานวน 41 ตัวบงชี้ ซึ่งเกณฑการแปลผลการประเมิน มีดังนี้
≤ 1.50
1.51-2.00
2.01-2.50
2.51-3.00

การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก
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3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตาม 9 องคประกอบ 62 ตัวบงชี้
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามตัวบ งชี้ของมหาวิทยาลัยใน 9 องคป ระกอบ
จํานวน 62 ตัวบงชี้ อยูในระดับคะแนน 2.65 อยูในเกณฑดีมาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขาไดระดับ
คะแนน 2.11 อยูในเกณฑดี ดานกระบวนการอยูในระดับคะแนน 2.88 อยูในเกณฑดีมาก และดานผลผลิตได
ระดับคะแนน 2.80 อยูในเกณฑดีมาก ซึ่งแสดงรายละเอียดตารางสรุปคะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ
จํานวน 62 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตารางที่ 3.1.1 สรุปคะแนนเฉลี่ยตาม 9 องคประกอบ 62 ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552

2551
ผลลัพธ

2552
ตัวตั้ง

= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร

= ไมบรรลุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
1.1 มีการกําหนดปรัชญา
หรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด
1.3 มีการกําหนดแผนกล
ยุทธที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ
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ระดับ 7

ระดับ 7

รอยละ
90

รอยละ
88.89

ระดับ 5

ระดับ 5

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ

รอยละ
91.67

36

คะแนน
ประเมิน

2.65
3.00

3

ระดับ 7

33

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

ระดับ 5
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552

2551
ผลลัพธ

2552
ตัวตั้ง

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ
= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร

= ไมบรรลุ

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

คะแนน
ประเมิน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกใน
การพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม

ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับ 7

3

ระดับ 6

ระดับ 6

ระดับ 7

3

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 5

3

ไมนอยกวา
2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย รอยละ 10
ของหนวยงาน
ประจํา

2.5 สัดสวนของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา

2.6 สัดสวนของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย

2.33

รอยละ
7.41

1
27

รอยละ
3.70

ป.เอก
48.70%

1,240

รอยละ
50.80

ป.โท
47.62%

1,121

ป.ตรี
3.67%

80
2,441

รอยละ
3.28

ผศ. รศ. ศ.
รวมกันรอย
ละ45-69
และรศ.≥ 30

49.36%

1,106
2,441

รอยละ
45.31

ผศ.รอยละ
45-69

23.95%

549

รอยละ
22.49

รศ.รอยละ
≥ 10

24.17%

ศ.รอยละ
≥ 10

1.24%

ทั้งหมด
ป.เอก อยู
ระหวาง 4059%, ป.ตรี
< 5%

2,441
2,441

2,441
518
2,441
39
2,441

1

รอยละ
45.92

2

1

รอยละ
21.22
รอยละ
1.60
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่

2.7 มีกระบวนการสงเสริม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย
2.8 มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
2.9 รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
2.10 รอยละของบัณฑิตที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ
2.11 ระดับความพึงพอใจ
ของนายจาง ผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิต
2.12 รอยละของนิสิต
หรือศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผาน
มาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และ
ดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติและนานาชาติ

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552

2551
ผลลัพธ

2552
ตัวตั้ง

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ
= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร

= ไมบรรลุ

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

คะแนน
ประเมิน

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

3

5 ขอ

5 ขอ

5 ขอ

3

รอยละ
80.00

รอยละ
82.65

รอยละ
92.00

รอยละ
93.62

คาเฉลี่ย
≥ 3.95

คาเฉลี่ย
3.94

รอยละ
0.55

รอยละ
0.51

รอยละ 85

รอยละ
91.58

4,485
5,542
4,126
4,237

รอยละ
80.93

3

รอยละ
97.38

2

3

คาเฉลี่ย 3.84

617
102,183

รอยละ
0.60

2

รอยละ
85.98

2

2.13 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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797
927

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552

2551
ผลลัพธ

2552
ตัวตั้ง

= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร

2.14 จํานวนวิทยานิพนธ
และผลงานวิชาการของนิสิต
NA
ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 50 ชิ้นงาน
(140
หรือระดับนานาชาติภายใน
ชิ้นงาน)
รอบปการศึกษา
2.15 รอยละของจํานวน
บทความจากวิทยานิพนธ
รอยละ
รอยละ
หรือเทียบเทาของนิสิต
68
100
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอ
จํานวนวิทยานิพนธหรือ
เทียบเทาทั้งหมด
2.16 รอยละของหลักสูตรที่
รอยละ
รอยละ
ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
82
81.57
ทั้งหมด
2.17 ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ของนิสิตตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและสิ่ง
4.30
4.33
สนับสนุนการเรียนรู
2.18 คาใชจายทั้งหมดที่ใช
ในระบบหองสมุด
7,000
7,255.87
คอมพิวเตอร และศูนย
บาทตอคน บาทตอคน
สารสนเทศตอนิสิต

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ

= ไมบรรลุ

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

คะแนน
ประเมิน

3

54

1,099
1,099

รอยละ
100

3

218

รอยละ
59.08

1

369
คาเฉลี่ย
4.37

248,112,060.52
59,704.87

3

4,155.64
บาทตอคน

1

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต

3.00

3.1 มีการจัดบริการแกนิสิต
และศิษยเกา

ระดับ 8

ระดับ 8

ระดับ 8

3

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรม
นิสิตที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 4

3

3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

3

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

249

ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่

3.4 รอยละของนิสิตที่เขา
รวมกิจกรรมโครงการพัฒนา
นิสิตตอจํานวนนิสิตทั้งหมด

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552
รอยละ
100

2551
ผลลัพธ

2552
ตัวตั้ง

= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร
รอยละ
100

= ไมบรรลุ

44,163

รอยละ
100

44,163

องคประกอบที่ 4 การวิจยั
4.1 มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

คะแนน
ประเมิน

3
3.00

6 ขอ

6 ขอ

4.2 มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงาน
5 ขอ
5 ขอ
สรางสรรค
4.3 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสรางสรรค
400,000 408,197.17
จากภายในและภายนอก
บาทตอคน บาทตอคน
มหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา และ
บุคลากรวิจัย
4.4 รอยละของงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
รอยละ
รอยละ
หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
45
49.56
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําและบุคลากร
วิจัย
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ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ

6 ขอ

3

5 ขอ

3

1,403,022,959
2,375.00

1,908
2,375

590,746.51
บาทตอคน

3

รอยละ
80.34

3
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่

4.5 รอยละของบทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิง
(citation) ใน refereed
journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา
และบุคลากรวิจัย
4.6 รอยละของอาจารย
ประจําและบุคลากรวิจัยที่
ไดรับทุนทําวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจําและบุคลากร
วิจัย
4.7 รอยละของอาจารย
ประจําและบุคลากรวิจัยที่
เขารวมประชุมวิชาการ
และ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552

2551
ผลลัพธ

2552
ตัวตั้ง

= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร

รอยละ
30

รอยละ
28.40

1036
2653

รอยละ
50

รอยละ
47.51

1,248
2,375

รอยละ
60.00

รอยละ
58.21

1,514
2,375

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ

= ไมบรรลุ

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

คะแนน
ประเมิน

รอยละ
39.05

3

รอยละ
52.55

3

รอยละ
63.75

3

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกใน
การบริการทางวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ 5

ระดับ 6

2.86

3

ระดับ 6
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5.2 รอยละของอาจารย
ประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพใน ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา
5.3 รอยละของกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารย
ประจํา
5.4 รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552

รอยละ 30

2551
ผลลัพธ

ตัวตั้ง

= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร

รอยละ 39

รอยละ
92

รอยละ
91.93

รอยละ 80

รอยละ
81.80

5.5 มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
5 ขอ
5 ขอ
มาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัย
5.6 คาใชจายและมูลคา
ของหนวยงานในการบริการ
300,000 328,132.12
วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
บาทตอคน บาทตอคน
สังคมตออาจารยประจํา
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2552

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ

= ไมบรรลุ

1,004
2,441

รอยละ
41.13

753
2,174

รอยละ
34.64

4.05

รอยละ
81.04

5.00

คะแนน
ประเมิน

3

3

2

3

5 ขอ

232,085,352.99
2,174.00

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

106,754.99
บาทตอคน
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่

5.7 รายรับในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัยตออาจารย
ประจํา

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552

2551
ผลลัพธ

2552
ตัวตั้ง

= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร

300,000 364,591.25
บาทตอคน บาทตอคน

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ

= ไมบรรลุ

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

คะแนน
ประเมิน

3

1,218,704,809.12 560,581.79
2,174.00
บาทตอคน

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกใน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.2 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต
6.3 รอยละของคาใชจาย
และมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษพัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ

ระดับ 4

ระดับ 4

รอยละ
4.00

รอยละ
4.11

รอยละ
0.56

รอยละ
0.48

2.67
3

ระดับ 4

1,228.00
33,878.16

40,142,879.28
6,171,735,726

รอยละ
3.62

3

รอยละ
0.65

2

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
7.1 สภามหาวิทยาลัยใช
หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันมหาวิทยาลัยให
แขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย
7.3 มีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูองคการ
เรียนรูโดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายในและ
ภายนอก

2.73

5 ขอ

4 ขอ

5 ขอ

3

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 4

3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 2

1
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ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่

7.4 มีระบบและกลไกใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา และธํารงรักษา
ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการ
วิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552

ตัวตั้ง

= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร

= ไมบรรลุ

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

คะแนน
ประเมิน

ระดับ 5

ระดับ 4

2

ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับ 6

3

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

3

วิชาการ หรือ
วิชาชีพ เปน
รางวัลดานวิจัย
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ผลลัพธ

2552

ระดับ 5

7.7 รอยละของอาจารย
รอยละ 4.60
ประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน และอยางนอย
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน รอยละ 50 ของ
รางวัลผลงาน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ

7.8 มีการนําระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหาร
การศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของ
การถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล

2551

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ

184
รอยละ
5.24

รอยละ
6.94

2,653

รอยละ
78.26

144
184

3

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

3

ระดับ 8

ระดับ 8

ระดับ 8

3
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เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552

2551
ผลลัพธ

2552
ตัวตั้ง

= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร

7.10 งบประมาณสําหรับ
26,603 30,407.77
การพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและ ตางประเทศตอ บาทตอคน บาทตอคน
อาจารยประจํา
7.11 รอยละของบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
รอยละ
รอยละ
การพัฒนาความรูและ
74.00
81.27
ทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ

69,674,517.14
2,441
3,672
3,672

= ไมบรรลุ

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

คะแนน
ประเมิน

28,543.43
บาทตอคน

3

รอยละ
100

3

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบ และกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
8.2 การใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมกัน
8.3 รอยละของเงินรายได
จริงจากภายนอกทั้งหมดตอ
รายรับจริงทั้งหมด
8.4 สินทรัพยถาวรตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา

2.17

ระดับ 7

ระดับ 7

ระดับ 7

3

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

3

รอยละ
40.00

รอยละ
41.87

60,800 63,178.64
บาทตอคน บาทตอคน

3,326,717,260.00
8,991,999,554.00
3,961,919,888.00
57,899.76

รอยละ
37.00

2

62,925.66
บาทตอคน

2

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

255

ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่

8.5 คาใชจายทั้งหมดตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา

เปาหมาย
ป
การศึกษา
2552
75,000
บาทตอ
FTES

รอยละ
15.00

2552
ตัวตั้ง

ผลลัพธ

= บรรลุ

ผลลัพธ

ตัวหาร
77,337.42
บาทตอ
FTES

คลาดเคลื่อน
ระหวาง 5% ถึง
9.99% ของ
เกณฑ หรือ
ระหวาง -5%
ถึง -9.99% ของ
เกณฑ

8.6 รอยละของเงินเหลือ
จายสุทธิตองบดําเนินการ

2551

รอยละ
5.85

รอยละ
24.92

4,901,484,894.14
56,974.71
12,748.00
73,281.14

994,411,382
6,171,735,726

= ไมบรรลุ

9.3 ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพภายใน

256

= มี
พัฒนาการ
= ไมมี
พัฒนาการ

คะแนน
ประเมิน

86,029.13
บาทตอ
FTES

1
รอยละ
17.40

รอยละ
16.11

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพภายใน
ที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
การศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการ
ใหความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพแกนิสิต

ประเมิน ประเมิน
เปาหมาย พัฒนาการ

2
3.00

ระดับ 7

ระดับ 7

ระดับ 7

3

ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับ 7

3

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

3
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ตารางที่ 3.1.2 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ ตามตัวบงชี้ของ
มหาวิทยาลัย (ส 2.)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ

ปจจัย
นําเขา

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ

กระบวนการ ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

1.33

3.00

2.71

2.33

ดี

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

4. การวิจัย

3.00

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

5. การบริการวิชาการแกสังคม

3.00

3.00

2.67

2.86

ดีมาก

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2.00

3.00

3.00

2.67

ดี

7. การบริหารและการจัดการ

3.00

2.40

3.00

2.73

ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

1.67

3.00

2.00

2.17

ดี

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

2.17
ดี

2.88
ดีมาก

2.80
ดีมาก

2.65

ดีมาก

2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม
ผลการประเมิน
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ตารางที่ 3.1.3 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย (ส 3.)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน

ปจจัย นําเขา กระบวนการ

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (6)

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

2.67

2.67

ดีมาก

2.22

2.91

2.86

2.67

ดีมาก

2.11

3.00

2.86

2.67

ดีมาก

-

2.00

-

2.00

พอใช

รวม

2.17

2.88

2.80

2.65

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดี

ดีมาก

ดีมาก

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา (54)
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา (27)
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา (27)
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูฯ (2)

ตารางที่ 3.1.4 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานในมุมมองดานการบริหารจัดการ
ตามตัวบงชีข้ องมหาวิทยาลัย (ส 4.)
มุมมองดานการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย นําเขา กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

1.67

3.00

2.70

2.65

ดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

2.00
2.13
2.50

3.00
3.00
2.57

3.00
2.50
3.00

2.93
2.33
2.63

ดีมาก
ดี
ดีมาก

2.17
ดี

2.88
ดีมาก

2.80
ดีมาก

2.65

ดีมาก

รวม
ผลการประเมิน

258

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพตาม 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามตัวบงชี้ของ สกอ. ใน 9 องคประกอบ จํานวน 41
ตัวบงชี้ อยูในระดับคะแนน 2.73 อยูในเกณฑดีมาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขาไดระดับคะแนน 2.14
อยูในเกณฑดี ดานกระบวนการอยูในระดับคะแนน 2.86 อยูในเกณฑดีมาก และดานผลผลิตไดระดับคะแนน
2.85 อยูในเกณฑดีมาก ซึ่งแสดงรายละเอียดตารางสรุปคะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ จํานวน 41 ตัวบงชี้
ดังนี้
ตารางที่ 3.2.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบเฉพาะตัวบงชี้
ของ สกอ. (ส 1.)
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

คะแนนการ
ประเมิน

ผลการดําเนินงาน

(ตามเกณฑ สกอ.)

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.2
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 1

รอยละ 90

รอยละ 91.67

3

บรรลุเปาหมาย

3.00

องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระดับ 6

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ระดับ 6

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.3

ระดับ 4

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5

ไมนอยกวารอยละ 10

3.70%

ป.เอกอยูระหวาง

ป.เอก 50.79 %

1
2

ไมบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

40-59 %,ป.ตรี < 5 %

ป.โท 45.92%
1

ไมบรรลุเปาหมาย

ป.ตรี 3.27 %
ตัวบงชี้ที่ 2.6

ศ.,รศ.,ผศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 45-69
รศ. ขึ้นไป ≥ 30

ศ. 1.59 %
รศ. 21.22 %
ผศ. 22.49 %
รวม 45.30 %

ตัวบงชี้ที่ 2.7

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.8

5 ขอ

5 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.9

รอยละ 92

รอยละ 80.93

3

บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

คะแนนการ
ประเมิน

ผลการดําเนินงาน

(ตามเกณฑ สกอ.)

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.10

รอยละ 93

รอยละ 97.38

2

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.11

คาเฉลี่ย ≥ 3.95

คาเฉลี่ย 3.84

3

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.12

รอยละ 0.55

รอยละ 0.60

2

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.13

รอยละ 85

รอยละ 85.98

2

บรรลุเปาหมาย

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันที่
เนนวิจัย)

2.38

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1

ระดับ 8

ระดับ 8

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 3.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 3

3.00

องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1

6 ขอ

6 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.2

5 ขอ
400,000
บาทตอคน

5 ขอ
590,746.51
บาทตอคน

3

บรรลุเปาหมาย

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.4

รอยละ 45

รอยละ 80.34

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.5

รอยละ 30

รอยละ 39.05

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.3

(ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันที่
เนนวิจัย)
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 4

3.00

องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระดับ 5

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.2

รอยละ 30

รอยละ 41.13

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.3

รอยละ 91.93

รอยละ 34.63

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.4

รอยละ 80.00

81.04

2

บรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนน

2.75

องคประกอบที่ 5
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องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

คะแนนการ
ประเมิน

ผลการดําเนินงาน

(ตามเกณฑ สกอ.)

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1

ระดับ 4

ระดับ 4

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 6

3

บรรลุเปาหมาย

3.00

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1

5 ขอ

5 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.3

ระดับ 4

ระดับ 2

1

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.4

ระดับ 5

ระดับ 4

2

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.5

ระดับ 6

ระดับ 6

3

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.6

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.7

รอยละ 4.6

รอยละ 6.94

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.8

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.9

ระดับ 8

ระดับ 8

3

บรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนน

2.67

องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 8.2

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนน

3.00

องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.2

ระดับ 6

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.3

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนน

3.00

องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว
บงชี้ของทุกองคประกอบ

2.71
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ตารางที่ 3.2.2 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
(ส 2.)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ

ปจจัย
นําเขา

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ

กระบวนการ ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

1.50

3.00

2.50

2.38

ดี

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

4. การวิจัย

3.00

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

5. การบริการวิชาการแกสังคม

3.00

3.00

2.50

2.75

ดีมาก

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

3.00

2.40

3.00

2.67

ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

2.14
ดี

2.86
ดีมาก

2.77
ดีมาก

2.71

ดีมาก

2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

รวม
ผลการประเมิน

ตารางที่ 3.2.3 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. (ส 3.)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต
นําเขา

มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (4)

ผลการ
ประเมิน

-

-

2.50

2.50

ดี

3.00

2.90

3.00

2.94

ดีมาก

2.00

3.00

2.75

2.63

ดีมาก

-

2.00

-

2.00

พอใช

รวม

2.14

2.86

2.77

2.71

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดี

ดีมาก

ดีมาก

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา(35)
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา (16)
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา (19)
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูฯ (2)
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ตารางที่ 3.2.4 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบในมุมมองดานการบริหาร
จัดการ เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. (ส 4.)
รวม

ผลการ
ประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต
นําเขา
2.00
3.00
2.57

2.67

ดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน

2.00

3.00

3.00

2.91

ดีมาก

3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

3.00
2.00

3.00
2.50

3.00

3.00
2.50

ดีมาก
ดี

2.14
ดี

2.86
ดีมาก

2.77
ดีมาก

2.71

ดีมาก

มุมมองดานการบริหารจัดการ

รวม
ผลการประเมิน
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สวนที่

4

สรุปผลการประเมินและการวิเคราะหตนเอง
ตนเอง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4 .1

การวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งโดยประชาคมของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการจัดทําแผนการดําเนินการ มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัติการ
โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
ดําเนินการในการถายทอดแผนงานสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่ดี สงผลใหแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคลอง และตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัย
อยางชัดเจน รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่สามารถนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
หลักในแผนฯ ได
โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ค วรกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ คณะ สถาบั น สํ า นั ก ในการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสงเสริมใหหนวยงานไดปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมและมีความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่สามารถรองรับ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางชัดเจน เปนระบบ
เพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
2. ควรจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลงานโครงการในแผน พรอมทั้ง
จัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบของหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก ใหมีความรูความเขาใจ
ในการจัดทําแผน การปรับปรุงแผน และการติดตามประเมินผลอยางถูกตอง นอกจากนี้ ควรพัฒนา
ระบบการบริหารแผนแบบ Online – real time และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในหนวยงาน
ใหสามารถเชื่อมโยงกันในระดับวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัย
3. ควรพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
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4. ควรพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานแผนกับงานประกันคุณภาพใหเอื้ออํานวยและสงเสริมซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะในเรื่ อ งของการวั ด และประเมิ น ผลโครงการ ซึ่ ง ควรกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ผ ลสํ า เร็ จ ของการ
ปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. มีกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหความพึงพอใจของนิสิต
ตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูระดับดีมาก
2. มีจํานวนหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองตอความตองการของสังคม
3. บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของสังคมไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป อยูใน
เกณฑดีมาก และเปนที่พึงพอใจของผูจางงานในระดับมาก ทั้งดานความรูความสามารถทางวิชาการ
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. มีการสนับสนุนทรัพยากรดานการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเฉพาะคณะวิชาที่ไม ดําเนินการปรับ ปรุงหลัก สูตรตามรอบเวลาโดยมี
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปดสอนที่ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการสงเสริมและกํากับใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการ และกําหนด
เงื่อนไขการรับพนักงานสายอาจารยจะตองมีผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง มีการกําหนดใหนิสิตตองเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ในดานคุณธรรม ดานทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
ดานพัฒนาบุคลิกภาพ และดานสุขภาพ โดยมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผล และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งรูปแบบการพัฒนานิสิตดวยกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดรับการ
คัดเลือกจาก สกอ. ใหเปนโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) ดานการพัฒนานิสิต
2. ผูบริหารในทุกระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง
3. มีการปรับปรุงโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุงเนนการเสริมสรางสมรรถนะของนิสิต ตลอดจน
เสริมสรางจิตสํานึกเพื่อสวนรวม สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ป
2552
4. มีระบบฐานขอมูล กิจกรรมนิสิต ( transcript กิจกรรม) ที่สามารถตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของ
นิสิตในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
5. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเขารวมไดตามความตองการ
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โอกาสในการพัฒนา
1. ควรกําหนดแนวทางในการเขาถึงปญหาและความตองการความชวยเหลือของนิสิต เพื่อเปนฐานขอมูล
สําหรับวางแนวทางการจัดบริการและใหความชวยเหลือแกนิสิต
2. ควรปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษานิสิตใหเชื่อมโยงระหวางการใหคําปรึกษาดานการศึกษา อาชีพ และ
คุณภาพชีวิต
3. ควรมีการกําหนดมาตรการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกศิษยเกาในทุก
คณะวิชา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตามยุทธศาสตรของชาติ
2. มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัย
ตลอดจนพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย ซึ่งเอื้อตอการขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ
3. มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย นักวิจัยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา และมีศักยภาพ
ในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
4. มหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยโดยสื่อตางๆ ซึ่งทําใหผลงานวิจัยไดรับการ
เผยแพรสูสังคมในวงกวาง โดยเฉพาะวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร ซึ่งไดรับการยอมรับใหเปน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยูในฐานขอมูล SCOPUS
โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีระบบและกลไกการคัดสรร และสังเคราะหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสู
การเผยแพรและนําไปใชประโยชน
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีมาตรการในการควบคุมใหฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และอางอิงได
3. มหาวิทยาลัยฯ ควรสงเสริมและกระตุนใหคณาจารยมีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่
อยูในฐานขอมูลสากล ( ISI Web of Science) เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับใหดียิ่งขึ้น
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. คณาจารยและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถใหบริการวิชาการและเผยแพรความรูที่
เปนประโยชนและสอดคลองตอความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติ
2. มีสถาบันวิจัยเฉพาะทางที่ดําเนินการวิจัย ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยสูสังคมและ
ชุมชนภายนอก ตลอดจนนําความรูจากการบริการวิชาการกลับมาพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอน
ใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง
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โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงระบบและกลไกการบริการทางวิชาการใหสามารถตอบสนองตอหนวยงาน
ภายใน ในภารกิจบริการวิชาการ
2. มหาวิทยาลัยฯ ตองสนับสนุนใหสํานักงานบริการวิชาการเปนหนวยงานกลางในการรวบรวมขอมูล
โครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการวิเคราะหจัดทําแผนบริการวิชาการ
ใหมีคุณภาพ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิตมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญตอกิจกรรมนิสิตในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนใหมี
อาคารสถานที่เฉพาะใหนิสิตจัดกิจกรรม ไดแก อาคาร KU Band (ดนตรีสากล) อาคารดาวกระจุย
(ดนตรีไทย-ลูกทุง) อาคารดนตรีไทย รวมทั้งอาคารเทพศาสตรสถิตยที่ใชเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรม
และจัดการแสดง
3. มีหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจนี้โดยเฉพาะ เชน สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร สถาบัน
ภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร หอจดหมายเหตุ หอประวัติ หองสมุดพระพุทธศาสนา
ตลอดจนมีพุทธสถานในทุกวิทยาเขต
โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรถายทอดประเพณี และวัฒนธรรมสําคัญรวมทั้งคานิยม ความเชื่อสูนิสิตรุนตอไป
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดทิศทางในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมและใหมีความ
เชื่อมโยงกับการดําเนินงานของหนวยงานทั้งหมด
3. มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ควรส ง เสริ ม ให มี แ นวทางพั ฒ นาผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมใหดํารงไวสืบไป
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองตอการบริหารของมหาวิทยาลัย
2. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถที่หลากหลาย สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และเปน
ที่ยอมรับของสังคม และชุมชน
3. บุคลากรมีความรักในมหาวิทยาลัย ใหความรวมมือและอุทิศตนในการทํางาน
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรปรับปรุงโครงสรางในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารใหทันตอสถานการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทันตอการเปลี่ยนแปลง
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2. ควรมีนโยบายและแนวทางเชิงรุกในการใชประโยชนจากความรวมมือกับองคกรอื่นทั้งในระดับชุมชน
ประเทศ ภู มิ ภ าค และนานาชาติ เพื่ อ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย และส ง เสริ ม
ภาพลักษณที่ดี ความมีชื่อเสียงในระดับชาติ และนานาชาติ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการหารายไดที่หลากหลาย
2. มหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจใหกับหนวยงานยอย
งบประมาณมีความคลองตัวและทันตอสถานการณ

ทําใหการบริหารจัดการดานการเงินและ

โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงินที่มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบ และยืนยันความ
ถูกตอง และนํามาใชประโยชนไดคลองตัว
2. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบควบคุมการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการกระจายอํานาจในการบริหาร
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง โดยทุกหนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถดําเนินงานไดตามแผน สงผลใหทุก
หนวยงานและมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดานคุณภาพอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของนิสิต มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมใหความรูการ
ประกันคุณภาพแกนิสิต จัดทําคูมือนิสิตกับการประกันคุณภาพ มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพดาน
กิจกรรมนิสิตเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานกิจกรรมนิสิต
3. การเสริมสรางความรูดานการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชกับงานประจํา โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การจัด
กิจกรรมการฝกอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา บรรยายพิเศษ
4. มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีสงเสริมดานการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งใชกระบวนการ
จัดการความรูทุกรอบปการศึกษา โดยใชโครงการรางวัลคุณภาพ เปนกลไกสําคัญที่สงเสริมใหหนวยงาน
และบุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานดานตางๆใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง และเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไดนําไปประยุกตใช
โอกาสในการพัฒนา
1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังนั้น ควรสรางความเขาใจใน
ตัวบงชี้ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในใหชัดเจนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถดําเนินงาน
ประกันคุณภาพไดผลสําเร็จตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ควรมีการขยาย เพิ่มสมาชิกเครือขายการประกันคุณภาพโดยเฉพาะเครือขายภายในและจัดใหมีกิจกรรม
การจัดการความรูใหกับบุคลากรและนิสิตอยางสม่ําเสมอ
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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4.2 สรุปผลการพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
2552 ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2552 ซึ่งการรายงานผลการประเมินฯ ดังกลาว คณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดใหขอเสนอแนะในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน และนําเสนอผล
การประเมินและขอเสนอแนะตอผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนําผลการ
ประเมิน ไปใชพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เพื่อสงผลตอการพัฒนาในทุกภารกิจโดยมี
ผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะดังกลาว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
1. ควรพัฒนาการสื่อสาร
1. ดําเนินการจัดทําแผนตามกระบวนการจัดทําแผน โดยให
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ใหทั่วถึง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และประชาคมตางๆ มีสวน
บุคลากรทุกระดับ
รวมในการพัฒนาแผนของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบการถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการ
ดําเนินงาน แผนปฏิบัติการและเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ให กั บ ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากร ผ า นช อ งทางการสื่ อ สารที่
หลากหลาย โดยสงเสริมการบริหารงานในเชิงรุกและการมี
ส ว นร ว มของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เพื่ อ พั ฒ นาองค ก รอย า ง
ตอเนื่อง และนําไปสูความเปนนานาชาติ ที่เปนที่ยอมรับ
โดยมีแผนการดําเนินการจัดโครงการเพื่อการบริหารจัดการ
แบบธรรมาภิบาล และโครงการถายทอดนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัย จัดประชุม สัมมนาเพื่อชี้แจงแผนของ
มหาวิทยาลัย และการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรหนวยงาน
3.มี ก ารจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงแผนและลงนามข อ ตกลงการ
ปฏิ บั ติ ง านเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรกั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ คณะ
สถาบัน สํานัก
4. มีการจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงวิธีปฏิบัติงานแกผูรับผิดชอบและ
ผูเกี่ยวของเพื่อใหเกิดผลในการนําแผนไปปฏิบัติ และมีการ
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของทุกหนวยงาน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
1. ควรมีกลไกที่จะกํากับทุก
1. มีการสงเสริมปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และกําหนด
หลักสูตรใหมีการพัฒนาเพื่อ
แผนดําเนินการ ซึ่งประกอบดวยมาตรการจูงใจ มาตรการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานใน
สนับสนุน และการประชาสัมพันธที่ผานความเห็นชอบ
ทุกเรื่อง โดยเฉพาะการปรับปรุง
รวมกันในที่ประชุมคณบดี โดยดําเนินการจัดโครงการ
หลักสูตร ใหเปนไปตามรอบเวลา
สัมมนาประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาเพื่อ
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ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ
- รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ
- ผูอํานวยการกอง
แผนงาน

- รองอธิการบดีฝา ย
วิชาการ
- คณะกรรมการ
การศึกษา มก.
- กองบริการการศึกษา

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

กําหนดมาตรการ และแผนสงเสริมการปรับปรุงหลักสูตร
เสนอกําหนดมาตรการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจ มีการ
นําเสนอตัวอยางวิจัยสถาบันฯ บนเว็บไซด และแหลงที่
ปรึกษาการทําวิจัยสถาบัน พรอมทั้งดําเนินการจัดทํา
ฐานขอมูลและการแจงเตือน
2. ควรทําการวิเคราะหถึงสาเหตุ 1. จัดทําแผนการรับนิสิตใหสอดคลองกับจํานวนบุคลากรดาน
ที่ทําใหอัตราสวนของจํานวนนิสิต
การสอนในแตละสาขาวิชา โดยมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
- กําหนดจํานวนการรับนิสิต
อาจารยประจําไมเปนไปตาม
- กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการรับนิสิตปริญญาตรี
- สนับสนุน สงเสริม การเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิต
เกณฑที่กําหนด เพื่อจะไดเปน
ระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทางในการปรับจํานวนใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือเปน
แนวทางในการนําเสนอขอปรับ
เกณฑตอ สกอ.
3. ควรกํากับดูแลใหคณะวิชา
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการใหนโยบายการพัฒนา
ตางๆ จัดทําเสนทาง
บุคลากรที่วางไวบรรลุเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย
ความกาวหนาของอาจารยที่มี
- คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร มก.
คุณสมบัติเพียงพอที่จะขอ
- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการใหสามารถ
- คณะกรรมการสงเสริมการจัดการทุน
ขอตําแหนงไดในเวลาที่กําหนด
การศึกษาควบคูการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร มก.
- คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการความรู มก.
- คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
2. กําหนดใหทุกคณะ จัดทําแผนพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย และเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อใหการ
สนับสนุนและจูงใจการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย
3. มีการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริม แล
สนับสนุนแผนพัฒนาความกาวหนาของอาจารย ไดแก
- โครงการสัมมนาเทคนิคการเขียนตําราและเอกสาร
เผยแพร
- โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการการ
จัดสรรทุนเพื่อการเดินทางไปนําเสนอผลงาน
- โครงการเสริมศักยภาพดานการถายทอดความรูใหแก
คณาจารยใหม

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

ที่มาตรฐานกําหนดไว
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- รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ
- สํานักทะเบียนฯ
- กองแผนงาน
- กองบริการการศึกษา
- บัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะกรรมการการศึกษา
มก.
- คณบดี
- ผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา
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ขอเสนอแนะ

4. ควรจัดสรรงบประมาณในการ
ซื้อ อุปกรณและเครื่องมือใน
หองปฏิบัติการสวนใหญที่ใชงาน
เปนเวลานานจนลาสมัย ไม
สามารถใชงานวิจัยที่ยุงยากและ
ซับซอนในหลักสูตรที่ตองการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม

ผลการดําเนินงาน
- โครงการจัดทําแผนความกาวหนาทางวิชาการของ
อาจารย/พนักงานแตละคน
1. มีการสงเสริมศักยภาพหนวยงานสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ โดยดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสราง
ศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ
ไดแก
- โครงการจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนและการวิจัย
จากงบประมาณแผนดิน ป 2552
- โครงการจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนและการวิจัย
จากงบเงินรายไดสวนกลางมก. ป 2552
- การสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายไดคณะ/ภาควิชา
2. มีการวางกลยุทธเพื่อการใชทรัพยากรรวมกันทั้งบุคลากร
หองปฏิบัติการและครุภัณฑ โดยการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคล หองปฏิบัติการ และ
ครุภัณฑของคณะวิชา/สถาบันฯ รวมทั้งการจัดโครงการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาใหมแบบบูรณาการ โดย
การพัฒนาหลักสูตร/รายวิชารวมกัน
3. สนับสนุนการเตรียมพรอมเพื่อการพัฒนาสูการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
- การสํารวจ และการจัดทําฐานขอมูลดานสถานภาพ
ผลงานของหนวยงานวิจัย
- จัดทําแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนครุภัณฑขั้นสูง
ภายใตการสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
- โครงการจัดหาครุภัณฑจากงบเงินรายไดสวนกลางมก. ป
2553

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
1. ควรมีการวิเคราะหแนวทาง
1.
ปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบการ
จัดกิจกรรม และมีกลยุทธจูงใจให
นิสิตเขารวมกิจกรรมมากขึ้น

มีการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อหาแนวทางสรางความเขาใจใหกับนิสิตถึงประโยชนของ
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

2. ควรมีการกํากับใหมีการ
1. ในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ไดดําเนินการแจง
ประเมินกิจกรรมใหครบทุก
ใหผูบริหารฝายกิจการนิสิตทุกคณะรับทราบตาม
กิจกรรม และใหแสดงผลของการ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน โดยแจงใหทุก
นําผลการประเมินไปใชในการ
คณะวิชาที่มีการจัดกิจกรรมของนิสิตทุกกิจกรรม ตอง

272

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

- อธิการบดี - คณบดี
- กองแผนงาน - คณะ
วิชา

- รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ - รอง
อธิการบดีฝายวิจัย
- กองบริการการศึกษา
- คณะวิชา/สถาบัน
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- สถาบันวิจัย
คณะวิชา
- กองแผนงาน

- รองอธิการบดีฝาย
กิจการนิสิตและพัฒนา
กายภาพ
- คณะกรรมการสงเสริม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- รองอธิการบดีฝาย
กิจการนิสิตและพัฒนา
กายภาพ
- คณะตางๆ

ขอเสนอแนะ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมของคณะ พรอม
จัดทํารายงานผลการประเมิน และแผนการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานขององคกรกิจกรรมนิสิต เพื่อใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานดานกิจกรรมที่ชัดเจน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียน 1. สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมก. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีศักยภาพ
ทรัพยสินทางปญญา จํานวนเกิน
ในการจดสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ตาม
ครึ่งหนึ่ง เปนการตออายุสิทธิบัตร
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดเพื่อใช
หรืออนุสิทธิบัตรจากผลงานเดิม
ประโยชนเชิงพาณิชย
ควรกระตุนและสนับสนุนใหมีการ 2. กําหนดใหผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทาง
ผลิตผลงานใหมขึ้นในแตละป
ปญญาอื่นๆ เปนภาระงานอาจารย เพื่อขอตําแหนงทาง
อยางสม่ําเสมอ
วิชาการ โดยดําเนินการปรับระเบียบ/หลักเกณฑใหม และ
กําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหครอบคลุมผลงานที่ไดรับ
การจดสิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ

3. พิจารณาประกาศเกียรติคุณ และใหรางวัลอาจารย นักวิจัย
ที่มีผลงานไดรับการจดสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญา
อื่นๆ
2. สัดสวนของอาจารยที่ทําวิจัย 1. สงเสริมสนับสนุนการสรางนักวิจัยรุนใหม โดยมีนักวิจัย
และเขารวมประชุมวิชาการหรือ
อาวุโส เปนที่ปรึกษา (mentor) โดยการจัดโครงการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ยัง
สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม พรอมทั้ง
อยูในเกณฑไมสูงเทาที่ควร
จัดสรรทุนวิจัยใหนักวิจัยรุนใหมโดยการรวมสนับสนุนทุน
สําหรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับคณะ สถาบันสํานัก
ควรมีระบบและกลไกที่กระตุน
สนับสนุนหรือพัฒนาใหอาจารยที่ 2. ประชาสัมพันธการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ยังไมทําวิจัยสามารถรวมผลิตผล
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติใหกวางขึ้น โดยมีการ
งานวิจัย
ประชาสัมพันธหลักเกณฑการสนับสนุนอาจารยนักวิจัย ใน
การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ผานชองทางตางๆ และผลักดันผานที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
3. ควรมีการวิเคราะหผลกระทบ 1. มีการดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยสถาบันเพื่อศึกษา
ตอสังคมและนําเสนอขอมูลการ
ผลกระทบของงานวิจัยมก. ที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมของ
นําผลงานวิจัย และงาน
ประเทศ โดยจัดสรรทุนอุดหนุนมก. ในการดําเนินงานวิจัย
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา แหง มก.
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- รองอธิการบดีฝาย
อํานวยการ- กองการเจาหนาที่
- สํานักงานบริการ
วิชาการ
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมก.
- รองอธิการบดีฝายวิจัย

- ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมก.
- ฝายวิจยั และ
ประมวลผล สถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก.
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- สถาบันวิจับและพัฒนา
แหง มก.
- คณะนักวิจัยโครงการ

- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- สถาบันวิจับและ
พัฒนาแหง มก. และ
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ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

สรางสรรคไปใชประโยชนใน
โครงการฯ
แงมุมตางๆ
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการวิชาการโดยให
และแผนงานดานการใหบริการ
สังคมมีสวนรวมและการชี้นําสังคมในประเด็นตางๆ เสนอ
วิชาการและมอบหมายให
สภามหาวิทยาลัย
หนวยงานที่เกี่ยวของคือ สํานัก
2. สํานักสงเสริมและฝกอบรมและสํานักงานบริการวิชาการมี
สงเสริมและฝกอบรม และ
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปซึ่งไดทําโดยอางอิง
จากนโยบายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในดานบริการ
สํานักงานบริการวิชาการไปจัดทํา
วิชาการ พรอมทั้งมีการประชุมเพื่อทบทวนแผนการ
กิจกรรมใหสอดคลองตามแผน
ดําเนินงานประจําปของสํานักสงเสริมและฝกอบรม และ
และประเมินผลการปฏิบัติตาม
สํานักงานบริการวิชาการ
แผนที่กําหนด
3. จัดโครงการสนับสนุนใหหนวยงานคณะ/สํานัก/สถาบันที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมารวมเปนเจาภาพจัดเสวนา
สัมมนาในประเด็นที่เปนปญหาหรือแนวทางในการ
แกปญหา การแจงเตือนเหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นรวมทั้ง
สนับสนุนผูจัดงานในสวนนี้กระจายไปยังคณะ/สํานัก/
สถาบันในวิทยาเขตตางๆ
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน การ 1. มีการดําเนินการสอบทานหลักฐานใหสอดคลองกับตัวบงชี้ที่
อ า งอิ ง หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง าน กําหนด
ควรใช ผ ลงานที่ ส ะท อ นผลการ
ดํ า เนิ น งานตามตั ว การบ ง ชี้ ที่
ชัดเจน
3. การคิดคาใชจายของ
1. มีการกําหนดเกณฑการคิดคาใชจายในการใหบริการ
หนวยงานในการบริการวิชาการ 2. มีการแจงเวียนแนวทางในการคํานวณมูลคาโครงการ
และวิชาชีพเพื่อสังคมควรมีการ
เพื่อใหหนวยงานทุกระดับ ใชเปนเกณฑในการคํานวณ
คิดมูลคา (in kind)
มูลคา
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ควรจัดทํานโยบายและ
1. มีการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
แผนงานดานทํานุบํารุง
จัดทํานโยบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ศิลปวัฒนธรรมที่เนนเอกลักษณ
เนนเอกลักษณของมก.
ของมหาวิทยาลัย
2. ควรมีผูเชี่ยวชาญในรูปของ
1. มีการวางกรอบอัตรากําลังตําแหนงภัณฑารักษใหแกสํานัก
คณะกรรมการในการสรางระบบ
พิพิธภัณฑ และพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดาน
ในการกําหนด หรือสราง
ศิลปวัฒนธรรมเปนกรรมการ
มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม
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ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ
คณะนักวิจัยโครงการ

- ผูอํานวยการสํานักงาน
บริการวิชาการ
- ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม

- รองอธิการบดีฝาย
อํานวยการ
- คณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการสํานัก
พิพิธภัณฑฯ

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

3. ควรมีการบริหารจัดการองค
1. จัดทําโครงการจัดการองคความรู (KM) ดาน
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ฝง
ศิลปวัฒนธรรม
ลึกในตัวบุคลากรที่มีความรูมาสู
องคกร
4. ควรมีการรวบรวมขอมูล
1. มีฝายเลขานุการคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทํา
คาใชจายที่ใชในการอนุรักษ
หนาที่รวบรวมขอมูลคาใชจาย พรอมทั้งจัดทํารายงาน
ศิลปวัฒนธรรมจากหนวยงาน
สรุปผลคาใชจายที่ใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ตางๆ ใหครบถวน
5. ควรปรับบทบาทและภารกิจ
1. แตงตั้งผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑเปนคณะกรรมการทํานุ
ของสํานักพิพิธภัณฑ ใหมีสวน
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมในกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร
ของมก.ใหมากขึ้น
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
1. สภามหาวิทยาลัยควร
1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑวาดวยการประเมินผล
ดําเนินการใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี และแตงตั้งคณะกรรมการ
การบริหารงานของอธิการบดี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยมีอุปนายก
โดยกําหนดหลักเกณฑการ
สภาฯ เปนประธาน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการ
ประเมิน ที่มุงประเมินผลสัมฤทธิ์ 2. สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหมกี ารประเมินผลการ
บริหารงานของอธิการบดี ในรอบปงบประมาณ 2552 โดยมี
ของการดําเนินงานในดานตางๆ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 3 ทานเปนกรรมการประเมิน
มีตัวชี้วัดและเปาหมายที่ชัดเจน
โปรงใส และเหมาะสม
2. ควรจัดทําแผนการพัฒนา
1. มีการดําเนินการจัดอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มประสบการณ
ผูบริหารโดยใชขอมูลจากการ
ทางดานการบริหารใหกับผูบริหารทั้งหนวยงานหลัก (คณะ/
ประเมินความพรอมในการ
สถาบัน/สํานัก) และหนวยงานยอย (ภาควิชา/ฝาย/กอง)
บริหารงานของผูบริหารมาเปน
โดยดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
แนวทางจัดโครงการอบรมพัฒนา
- โครงการสัมมนาเครือขายผูบริหารระดับกลางและระดับ
ตน สํานักงานอธิการบดี
และควรมีการวางแผนการ
- โครงการการประชุมเครือขายผูบริหารที่กํากับดูแลการ
จัดเตรียมผูบริหารในอนาคต
บริหารงานบุคคลของหนวยงาน
- โครงการหลักการบริหารงานบุคคลบนฐานสมรรถนะ
- โครงการการสรางและบริหารทีมงาน เรื่อง กลวิธีการ
บริหารเพื่อความเปนเลิศขององคกร
- โครงการนนทรีสีทองกับโลกดิจิตอล

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

- นายกสภา
มหาวิทยาลัย
- อุปนายกสภา มก.

- รองอธิการบดีฝาย
อํานวยการ ผูอํานวยการกองการ
เจาหนาที่
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ขอเสนอแนะ
3. ควรมีการจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy map)
ของทุกหนวยงานเพื่อใหเห็น
ความเชื่อมโยงระหวางเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติ
การของหนวยงาน และเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน
4. ควรดําเนินการบริหารจัดการ
ดานการใชทรัพยากรรวมกันใน
เชิงรุกใหมากยิ่งขึ้น โดยมี
เปาหมายการดําเนินงานในการ
แบงปนทรัพยากรระหวาง
หนวยงานอยางเหมาะสม

ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy map) ของคณะ สถาบัน สํานัก
เพื่อใหทุกหนวยงานมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร ของหนวยงานไดอยาง
ถูกตอง และมีความเชื่อมโยงกับแผนที่ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

1. มีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ที่มีภารกิจสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไดแก
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เปนแกนหลักในการดําเนินการ
จัดตั้งศูนยวิจัยนวัตกรรมอาหาร และบริการที่ปรึกษา KUFIRST รวมกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ไดแก คณะประมง คณะวิทยาศาสตร และคณะ
เศรษฐศาสตร
- เครื่องมือจักรกลการเกษตรและอาหาร
2. มีการประชุมชี้แจงผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของของ
สถาบันวิจัยเฉพาะทาง 4 สถาบัน ผูบริหารของคณะ 5 คณะ
กรณีใหนักวิจัยและอาจารยทํางานรวมกัน
5. ควรมีการวางแผนดําเนินการ 1. มีการประชุมรวมกันของหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลกลาง
ดานฐานขอมูลกลาง เพื่อลด
ของมหาวิทยาลัย และสํานักบริการคอมพิวเตอร เพื่อ
ความซ้ําซอนในการจัดทํา
วิเคราะหขอมูลภาพรวมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ฐานขอมูลในหนวยงานยอย
ทุกวิทยาเขต เพื่อวางแผนจัดทําฐานขอมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2552 ไดดําเนินการ
จัดทําฐานขอมูลหลักสูตร และฐานขอมูลพัฒนาวิชาการ
เรียบรอยแลว
2. มีการกําหนดนโยบายกรอบการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ ในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ที่ถูกตอง เพื่อการนําไปใชประโยชนรวมกันไดในทุกระดับ
โดยแตงตั้งคณะกรรมการยอยเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลที่
สําคัญใหสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. มีการลงทุนหรือจัดสรรเงินของ 1. มีการวิเคราะหสถานภาพการใชงานของหมวดครุภัณฑ
มหาวิทยาลัยในครุภัณฑอาคาร
อาคารสถานที่และที่ดินของทุกหนวยงานในระดับคณะ/
สถานที่ และที่ดินตอจํานวนนิสิต
สํานัก/สถาบัน เพื่อใหทราบสถานภาพการใชงานในปจจุบัน
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ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ
- อธิการบดี
- ผูอํานวยการกอง
แผนงาน
- คณบดี และ
ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ

- รองอธิการบดีฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูอํานวยการสํานัก
บริการคอมพิวเตอร
- คณะกรรมการจัดทํา
ฐานขอมูลตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ

- รองอธิการบดีฝาย
การเงินและทรัพยสิน
- กองคลัง/กองแผน/

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ
เต็มเวลาเทียบเทาอยูในเกณฑต่ํา
ที่มีความขาดแคลนหรือเพียงพอมากนอยเพียงใด และนําไป คณะ/สถาบัน/สํานัก
สะทอนใหเห็นถึงความไม
พิจารณาในการจัดทําลําดับความสําคัญในการพิจารณาให
เหมาะสมหรือไมเพียงพอเมื่อ
การสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพิจารณา
เทียบกับจํานวนนิสิต ซึ่งอาจ
ถึงความเปนไปไดในการใชทรัพยากรรวมกัน โดยมีโครงการ
สงผลตอประสิทธิภาพและ
พัฒนาการจัดทําฐานขอมูลทะเบียนทรัพยสินของหนวยงาน
ประสิทธิผลตอคุณภาพการเรียน
ในระดับคณะ/สถาบัน / สํานัก ไดแก
- จัดกิจกรรม KM กลุมงานพัสดุ เพื่อซักซอมความเขาใจ
การสอน
ของหนวยงานในการดําเนินงานการบันทึกทะเบียน
ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน
- หนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ตรวจสอบการบันทึก
ทะเบียนทรัพยสินโดยเฉพาะในสวนที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางของโครงการ
เสริมสรางงานแข็งแกรง
- วิเคราะหสถานภาพการใชงานของหมวดครุภัณฑ อาคาร
สถานที่และที่ดิน
2. มีสัดสวนของเงินเหลือจาย
1. พิจารณาลดสัดสวนของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ - อธิการบดี
สุทธิตองบดําเนินการสูงกวา
- กองแผนงาน
ใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม (รอยละ 10-15) โดยพิจารณา
เกณฑ สะทอนใหเห็นถึงการ
นําเงินเหลือจายไปใชในการสงเสริมและสนับสนุนการ
สูญเสียศักยภาพและโอกาสใน
ดําเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และ
ดําเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการดาน
การนําทรัพยากรการเงินของ
การเงินและงบประมาณเพื่อใหมีการใชจายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยมาใชประโยชนใน
อยางเหมาะสม โดยมีการดําเนินการในกิจการ ดังนี้
การดําเนินการตามพันธกิจของ
- กิจกรรมสรางความรูความเขาใจการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในรอบปที่ผานมา
งบประมาณคาใชจายแกหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/
ใหเกิดประสิทธิภาพและ
สํานัก
ประสิทธิผล
- การวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายตอหัวของนิสิตเต็มเวลา
ในแตละสาขา (Unit cost)
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ควรจัดการพัฒนาความรู
- รองอธิการบดีฝาย
1. จัดทําโครงการใหความรูแก คณาจารย บุคลากรและนิสิต
ความเขาใจดานการประกัน
ประกันคุณภาพ
โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
คุณภาพใหบุคลากรอยาง
- การจัดทําหลักสูตรการใหความรูดานการประกันคุณภาพ - สํานักประกันคุณภาพ
สม่ําเสมอ เพื่อใหเปนสวนหนึ่ง
โดยการประชุมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการประกัน
ของวัฒนธรรมองคกร
คุณภาพใหกับบุคลากรที่มีระดับความรูตางกัน
- การประชุมเครือขายบุคลากรประกันคุณภาพเพื่อจัดการ
ความรู
- การสัมมนานิสิตกับการประกันคุณภาพ
ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

- การประชุม/สัมมนาการบริหารคุณภาพตางๆ
- การประชุมสัมมนาการประเมินผลลัพธของระบบประกัน
คุณภาพในหนวยงาน
- การอบรมหลักสูตรกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
- การอบรมหลักสูตรกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
2. ควรเพิ่มบริบทของตัวบงชี้ที่
1. ประชุมคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติราชการ มก. (ก.พ.ร.มก.) เพื่อประชุมพิจารณาตัวบงชี้
เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยใหบรรลุ
ที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดตัวบงชี้
เปาหมายการดําเนินงานไดอยาง
อัตลักษณ 2 ตัวบงชี้ ไดแก
มีประสิทธิผล
- ระดับผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ
- ระดับผลสําเร็จของการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

- รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
- คณะกรรมการ
ก.พ.ร. มก.

สวนที่

5

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2552 สงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งนั้น ตามขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2553 โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้
1. ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
2. รศ.จันทนี เพชรานนท

3. รศ.ดร.ทวีป ชัยสมภพ

4. รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ
6. นางประไพพิศ มงคลรัตน
7. รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพรอม
8. รศ.บพิธ จารุพนั ธุ
9. รศ.ดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
10. นายพิชิตชัย ผองอุดม
11. รศ.เพ็ญรัตน หงษวิทยากร
12. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
13. นายธเนศ ดาวรุง โรจน
14. นางสาวเพชรรัตน โชครุง

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ
สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขาราชการบํานาญ สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ
สํานักประกันคุณภาพ
สํานักประกันคุณภาพ
สํานักประกันคุณภาพ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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5.1 บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 2
กันยายน 2553 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากรายงานการ
ประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูล
เพิ่มเติม จากการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารวิทยาเขต อาจารย นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งอยูในกลุมของมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิต
และวิจัย มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ จํานวน 62 ตัวบงชี้ ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้
และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 9 องคประกอบ จํานวน 41 ตัว
บงชี้ สอดคลองกับตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค ก ารมหาชน) (สมศ.) ใน 7 มาตรฐาน จํ า นวน 43 ตั วบ ง ชี้ และสอดคล อ งกั บตั ว ชี้ วั ด ของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (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 2.59 และผล
การประเมินระบบของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 2.56

280

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองดานการบริหารจัดการ
จําแนกตามปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ดังนี้
ตารางที่ 5.1.1 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ (ป 2)
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบ
คุณภาพ

41 ตัวบงชี้ของ สกอ.
I
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและ
แผนงาน
2. การเรียนการสอน
3. การพัฒนานิสิต

< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานคุณภาพระดับดี
2.51-3.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับดีมาก

รวม

I

3.00 3.00

3.00

-

1.50 2.40 2.50

2.15

-

-

P

O

62 ตัวบงชี้ของ มก.

3.00

-

3.00

P

O

รวม

ตัวบงชี้ สกอ.

ตัวบงชี้ มก.

3.00 3.00

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

1.33 2.40 2.71

2.17

คุณภาพดี

คุณภาพดี

3.00 3.00

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

-

4. การวิจัย

3.00 3.00 3.00

3.00

3.00 3.00 3.00

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

5. การบริการทาง
วิชาการแกสังคม

3.00 3.00 2.50

2.75

3.00 3.00 2.67

2.86

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

-

3.00

2.00 3.00 3.00

2.67

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

3.00

2.44

2.67 2.20 3.00

2.55

คุณภาพดี

คุณภาพดีมาก

-

3.00

1.67 3.00 2.00

2.17

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดี

3.00 3.00

3.00

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

2.11 2.71 2.80

2.56

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและ
จัดการ
8. การเงินและ
งบประมาณ
9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
คาเฉลี่ย
ผลประเมิน

-

3.00

2.00 2.20
-

3.00

-

3.00 3.00

3.00

2.00 2.67 2.77

2.59

พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก

-

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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ตารางที่ 5.1.2 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3)
ผลการประเมิน
< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานคุณภาพระดับดี
2.51-3.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับดีมาก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
41 ตัวบงชี้ของ สกอ.

62 ตัวบงชี้ของ มก.

ตัวบงชี้ สกอ.

ตัวบงชี้ มก.

2.67

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

2.86

2.59

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

2.47 2.11 2.73

2.86

2.56

คุณภาพดี

คุณภาพดีมาก

-

-

2.00

คุณภาพพอใช

คุณภาพพอใช

2.80

2.56

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

I

P

O

รวม

I

P

O

รวม

-

-

2.50

2.75

-

-

2.67

ก. มาตรฐานดาน
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา

2.00

2.80

3.00

2.81 2.11 2.82

ข. มาตรฐานดาน
พันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา

2.00

2.67

2.75

3. มาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู
และสังคมแหงการ
เรียนรู

-

2.00

-

คาเฉลี่ย

2.00

2.67

2.77

1. มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา

ผลประเมิน
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2.00

2.00

2.59 2.11 2.71

พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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ตารางที่ 5.1.3 สรุปคะแนนเฉลี่ยในมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป 4)
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มุมมองดาน
การบริหารจัดการ

41 ตัวบงชี้ของ สกอ.
I
1. ดานนิสิตและผูมี
สวนไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการ
ภายใน

< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานคุณภาพระดับดี
2.51-3.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับดีมาก

P

O

รวม

62 ตัวบงชี้ของ มก.
I

P

O

รวม

ตัวบงชี้ สกอ.

ตัวบงชี้ มก.

2.00 2.67 2.57

2.53

1.67 2.71 2.70

2.55

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

2.00 2.71 3.00

2.73

2.00 2.75 3.00

2.79

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

3. ดานการเงิน

3.00 3.00

3.00

2.13 3.00 2.50

2.33

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดี

4. ดานบุคลากรการ
เรียนรูและ
นวัตกรรม

1.67 2.50 3.00

2.42

2.33 2.57 3.00

2.56

คุณภาพดี

คุณภาพดีมาก

2.00 2.67 2.77

2.59

2.11 2.71 2.80

2.56

คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีมาก

คาเฉลี่ย
ผลประเมิน

-

พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผลการประเมินคุณภาพตาม 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) อยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.59 ซึ่งพิจารณาจาก 3 มุมมอง ไดแก ปจจัยนําเขา (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) สรุปไดดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน พบวา ดานที่ไดผลการประเมินระดับดีมาก มี 7
ดาน คือ องคประกอบที่ 1 องคประกอบที่ 3 – 6 และองคประกอบที่ 8 - 9 สําหรับผลการประเมินในระดับดี
มี 2 ดานคือ องคประกอบที่ 2 และ 7
2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตอยูในระดับดีมาก
มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งแบงเปน 2 มาตรฐานยอย ไดแกมาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับดีมาก และมาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยูใน
ระดับดี สําหรับมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมความรูและสังคมแหงการเรียนรู อยูในระดับพอใช
3. คะแนนเฉลี่ยตามมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ดานที่ไดผลการประเมินในระดับดีมาก
คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน สําหรับดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม อยูในระดับดี
ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลการประเมินคุณภาพตาม 9 องคประกอบ 62 ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยูในระดับ
ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.56 ซึ่งพิจารณาจาก 3 มุมมอง ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Output) สรุปไดดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน พบวา ดานที่ไดผลการประเมินระดับดีมาก มี 7
ดาน คือ องคประกอบที่ 1 องคประกอบที่ 3 – 7 และองคประกอบที่ 9 สําหรับผลการประเมินในระดับดี มี
2 ดานคือ องคประกอบที่ 2 และ 8
2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตอยูในระดับดีมาก
มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งแบงเปน 2 มาตรฐานยอย ไดแกมาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับดีมาก และมาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยูใน
ระดับดีมาก เชนกัน สําหรับมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมความรูและสังคมแหงการเรียนรู อยูใน
ระดับพอใช
3. คะแนนเฉลี่ยตามมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ดานที่ไดผลการประเมินในระดับดีมาก
คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม
สําหรับดานการเงิน อยูในระดับดี
โดยคณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวามีจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา และคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม ดังนี้
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จุดแข็งในภาพรวม
1. มีระบบและกลไกในการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่มีประสิทธิภาพ ทําใหนิสิตทุกคนไดรับการพัฒนาตนเอง
ทุกดาน
2. มีระบบความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนองที่มีความตอเนื่องมายาวนาน จนกลายเปนวัฒนธรรมที่เปน
อัตลักษณของชาวเกษตรศาสตร
3. การวิจัยที่มีความโดดเดน แตมีลักษณะกระจุกตัว ถาสามารถกระจายความโดดเดนไปยังสาขาวิชาตางๆ
และวิทยาเขตทั้งหมด ก็จะทําใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลกได
4. มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลายครอบคลุมเกือบทุกสาขา
จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม
1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรจํานวน 382 หลักสูตรที่ดําเนินการในปการศึกษา 2552 แตมีหลักสูตรเกือบ
50% ที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามที่ สกอ. กําหนดไว
2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการตัดสินใจของผูบริหารและการประกันคุณภาพยัง
ไมแสดงถึงการนําไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขาดแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปที่สอดคลองกับภารกิจทั้ง 4 ดานและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ที่เปนรูปธรรม
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล ยังไมสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะในภาพรวม
• สภามหาวิทยาลัย
1. สภามหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการกําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงรุกของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ใหเปนรูปธรรม
2. สภามหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยแกอาจารยใหสอดคลองกับ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยวิจัย โดยคํานึงถึงการกระจายในระดับคณะและภาควิชา
• ผูบริหาร
1. ผูบ ริหารควรมีแผนที่ชัดเจนในการเพิ่มสัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญาเอก โดยเฉพาะแผนพัฒนา
อาจารยที่มีวุฒิปริญญาโท ใหเปนวุฒิปริญญาเอก รวมทั้งการจัดทําแผนขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม
ภายในเวลาที่ชัดเจน
2. ควรสงเสริมใหผูบริหารสถาบันและระดับคณะรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
รวมกันทั้งแผนระยะกลางและระยะยาว
3. ควรเรงรัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหเปน e-University
4. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป แยกจากแผนปฏิบัติงาน 4 ป ให
สอดคล อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ทั้ ง 4 ด า น และยุ ท ธศาสตร ให เ ป น รู ป ธรรมชั ด เจน เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ
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• การขับเคลื่อนไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
1. การสนับสนุนใหอาจารยปริญญาโท ศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ โดยไดรับทุนสงเสริมจาก
มหาวิทยาลัยทุกคน เมื่อสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกแลว ใหสนับสนุนเขาโครงการ Post Doctoral
Program ในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณไดจํานวนมาก
2. การสรางบรรยากาศในการทํางานวิจัยและสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง โดยกําหนดแนวทางชัดเจนวาอาจารยที่สําเร็จปริญญาเอก ควรมี
ผลงานขอตําแหนง ผศ. ภายใน 2 ป และอาจารยปริญญาโท ตองมีผลงานขอตําแหนง ผศ. ภายในเวลา
5 ป โดยเฉพาะอาจารยพนักงาน ควรใชเกณฑการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการเปนสวนหนึ่งของการตอ
สัญญาจาง
3. ควรจัดทรัพยากรสนับสนุนและสงเสริมอาจารยในวิทยาเขตใหมีโอกาสพัฒนาผลงานทางวิชาการเสมอ
ภาคกับวิทยาเขตบางเขน
4. ควรจัดโครงการสนับสนุนอาจารยที่วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตอื่นๆ ใหมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่สอน
ระหวางกัน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและความรู ความเขาใจระหวางวิทยาเขตใหดีขึ้น
5. ควรสงเสริมการจัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่เนนความรวมมือในการพัฒนาอาจารย
โดยเฉพาะทุนการศึกษาระดับ ปริญญาเอกใหมากขึ้น
6. มหาวิ ท ยาลั ย ควรเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ให มี ขี ด ความสามารถสู ง ขึ้ น โดยเฉพาะในกลุ ม
มหาวิทยาลัยวิจัยฯ โดยเนนใหชัดเจนวาจะมีความโดดเดนอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ในสาขา
ใดบางและภาพโดยรวมจะอยูในลําดับที่เทาไรใน 9 แหง
• การเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนคณะเกษตร ควรมุงเนนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตใหสําเร็จไปเปนเกษตรกรชั้นนํา
ของประเทศนอกเหนือจากหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตนักวิชาการดานการเกษตรเหมือนที่เปนมาในอดีต
2. ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิทัศน (Landscape) โดยตรง
ดังนั้น ถึงแมวาวิทยาเขตบางเขนจะมีความรมรื่นดวยแมกไมก็ตามแตผูบริหารควรเนนการพัฒนาภูมิ
ทัศนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนแบบอยางของมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศนสวยงามที่สุดใน
ประเทศไทย
3. มหาวิทยาลัยฯ ควรรวมมือกับเครือขายจัดประกวดผลงานวิจัยของนิสิตใหเปนที่ประจักษแพรหลาย
เพื่อเปนการสงเสริมและบมเพาะนักวิจัยที่มีศักยภาพในอนาคต
4. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพื่อสราง civic society
โดยจัดใหมีโครงการพัฒนารวมกัน เพื่อใหอาจารยและนิสิตมีโอกาสใชความรูในการพัฒนาชุมชนในโลก
แหงความเปนจริงรวมกับชุมชนโดยตรง
5. มหาวิ ท ยาลั ย ควรเน น หลั ก สู ต รและระบบการเรี ย นการสอนที่ เ พิ่ ม ทั ก ษะการคิ ด การวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหแกนิสิตทุกหลักสูตร
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6. สงเสริมใหนิสิตสามารถ Transfer หนวยกิตวิชาการเรียนระหวางวิทยาเขตไดทุกวิทยาเขต โดยกําหนด
หนวยกิตไมเกิน 1 ภาคการศึกษา และไมจํากัดวาจะตองเปนปสุดทายที่สําเร็จการศึกษาเทานั้น เพื่อให
นิสิตไดมีประสบการณที่หลากหลายมากขึ้น
• การวิจัย
1. การวิจัยควรเนนทั้งการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและการวิจัยประยุกตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคา
และบริการที่เพิ่มมูลคาการผลิตของประเทศใหสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตดานตางๆ
2. การวิจัยของวิทยาเขตควรเนนการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหมีศักยภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่นอยางแทจริง
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5.2 วิธีการประเมิน
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่กําหนดขึ้นและตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว
2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน เพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน คณะกรรมการการประเมินได
กําหนดตารางวันเวลาที่จะเขาประเมิน โดยตกลงรวมกันกับสํานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ไดรับรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยแลว คณะกรรมการการประเมินศึกษารายงานการประเมิน
ตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย โดยในวันแรกประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน ถึงวิธีการประเมิน
การศึกษาเอกสาร และตกลงรวมกันในการเขียนรายงาน
2. การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน คณะกรรมการประเมินไดดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้
คณะกรรมการการประเมิ น พบผู บ ริ ห ารและที ม งานในวั น แรกของการประเมิน ประธานชี้ แ จง
วัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะผูประเมิน อธิการบดีแนะนําผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย และบรรยายสรุปผลการเนินงานของมหาวิทยาลัยใหคณะผูประเมินทราบ
การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารวิทยาเขต ผูแทน
อาจารย ตัวแทนนิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
แตละหนวยงาน และหลักฐานเชิงประจักษ
3. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม
สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมิน
สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับอธิการบดี และสํานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
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5.3 กําหนดการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553
วันที่ 31 สิงหาคม 2553 - 2 กันยายน 2553
เวลา
รายละเอียด
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
08.30 - 09.30 น. คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน
09.00 - 09.30 น. ผูบริหาร และบุคลากร มก.ลงทะเบียน
09.30 - 10.00 น. - อธิการบดีแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการฯ แนะนํากรรมการ และชี้แจงวัตถุประสงค
10.00 - 11.00 น. - ผูบริหาร มก. รายงานผลการดําเนินงานและ แผนพัฒนา มก.
- รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ รายงานระบบประกันคุณภาพของ มก.
11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการฯ ซักถามขอมูลเพิ่มเติม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันพุธที่ 1 กันยายน 2553
09.00 -12.00 น. สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 2
09.00 - 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
กลุมที่ 1
นิสิตปริญญาตรี
นิสิตปริญญาโท-เอก

สถานที่
หองประชุม 9
หองประชุม
กําพล อดุลวิทย

หองประชุม 9
หองประชุม 9

หองประชุม
กําพล อดุลวิทย
กลุมที่ 2
ศิษยเกา
ผูใชบัณฑิต
หองประชุม 6
กลุมที่ 3
อาจารย
บุคลากรสายสนับสนุน
หองประชุม 5
กลุมที่ 4
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กลุมที่ 5 ผูบริหารวิทยาเขต
หองประชุม 8
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
หองประชุม 8
13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินพรอมวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ หองประชุม 8
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553
09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน และเตรียมนําเสนอรายงานผลการประเมิน
หองประชุม 8
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
หองประชุม 8
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินโดยวาจาตอผูบริหารและบุคลากร มก.
หองประชุม
กําพล อดุลวิทย
15.00 – 16.00 น. อธิการบดี และผูบริหาร ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปดการประชุม
หองประชุม
กําพล อดุลวิทย
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5.4 สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพตาม 9 องคประกอบ 62 ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตารางที่ 5.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายองคประกอบและตัวบงชี้ (ป 1)
ตัวบงชี้
มก.

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย
= บรรลุ
= ไมบรรลุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
1.1
1.2
1.3

ระดับ 7

ระดับ 7
33

รอยละ 90

91.67%

36

ระดับ 5

ระดับ 5

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

2.65

2.56

3.00

3.00

3

3

3

3

3

3

2.33

2.17

2.1

ระดับ 6

ระดับ 5

3

2

2.2

ระดับ 6

ระดับ 7

3

3

2.3

ระดับ 4

ระดับ 3

3

1

2.4

ไมนอยกวารอยละ
10 ของหนวยงาน
ทั้งหมด

1

1

2

2

2.5

ป.เอก อยู
ระหวาง 4059%, ป.ตรี <
5%

1
27
1,240
2,441
1,121
2,441
80
2,441
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3.70%

50.80%
45.92%
3.28%
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ตัวบงชี้
มก.

2.6

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

ผศ. รศ. ศ.
รวมกันรอยละ
45-69 และรศ.≥
30
ผศ.รอยละ
45-69
รศ.รอยละ ≥10
ศ.รอยละ ≥ 10

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย
= บรรลุ
= ไมบรรลุ

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

1

1

1,106
45.31%
2,441
549

22.49%

2,441
518

21.22%

2,441
39

1.60%

2,441

2.7

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

2.8

5 ขอ

5 ขอ

3

3

80.93%

3

3

97.38%

2

2

3

3

0.60%

2

2

85.98%

2

2

3

3

100.00%

3

3

58.38%

1

1

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

รอยละ 80
รอยละ 92

4,485
5,542
4,126
4,237

คาเฉลี่ย ≥ 3.95
รอยละ 0.55
รอยละ 85

คาเฉลี่ย 3.84
617
102,183
797
927

50 ชิ้นงาน
รอยละ 68
รอยละ 82

54
1,099
1,099
223
382
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ตัวบงชี้
มก.

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

2.17

คาเฉลี่ย 4.30

2.18

7,000
บาทตอคน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย
= บรรลุ
= ไมบรรลุ

คาเฉลี่ย 4.37
248,112,060.52

4,155.64

59,704.87

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

3

3

1

1

3.00

3.00

3.1

ระดับ 8

ระดับ 8

3

3

3.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

3

3.3

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

3

3

3.00

3.00

3.4

รอยละ 100

43,090

97.57%

44,163

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1

6 ขอ

6 ขอ

3

3

4.2

5 ขอ

5 ขอ

3

3

4.3

400,000
บาทตอคน

590,746.51

3

3

79.66%

3

3

39.05%

3

3

52.55%

3

3

63.75%

3

3

4.4
4.5
4.6
4.7
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รอยละ 45
รอยละ 30
รอยละ 50
รอยละ 60

1,403,022,959.00
2,375.00
1,892.00
2,375.00
1036
2653
1,248
2,375
1,514
2,375
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ตัวบงชี้
มก.

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

กรรมการ

2.86

2.86

3

3

79.11%

3

3

103.40%

3

3

81.04%

2

2

3

3

106,754.99

3

3

560,581.79

3

3

2.67

2.67

3

3

3.62%

3

3

0.65%

2

2

2.73

2.55

= ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ระดับ 5
รอยละ 30
รอยละ 92
รอยละ 80

ระดับ 6
1,931
2,441
2,248
2,174
4.05
5.00

5 ขอ

5.6

5 ขอ
232,085,352.99

300,000 บาท
ตอคน
5.7

2,174.00
1,218,704,809.12

300,000 บาท
ตอคน

2,174.00

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1
6.2

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

ผลลัพธ

ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย
= บรรลุ

ระดับ 4
รอยละ 4

ระดับ 4
1,228.00
33,878.16

6.3
รอยละ 0.56

40,142,879.28
6,171,735,726.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
7.1

5 ขอ

4 ขอ

3

2

7.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

3

7.3

ระดับ 4

ระดับ 1

1

1

7.4

ระดับ 5

ระดับ 3

2

2
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ตัวบงชี้
มก.

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย
= บรรลุ
= ไมบรรลุ

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

7.5

ระดับ 6

ระดับ 2

3

2

7.6

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

7.7

รอยละ 4.60
และอยางนอยรอย
ละ 50 ของรางวัล
ผลงานวิชาการ
หรือวิชาชีพ เปน
รางวัลดานวิจัย

3

3

151

5.69%

2,653
114

75.50%

151

7.8

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

7.9

ระดับ 8

ระดับ 8

3

3

7.10

26,603
บาทตอคน

31,218.40

3

3

รอยละ 100

3

3

2.17

2.17

7.11

รอยละ 74

76,204,123.00
2,441
3,672
3,672

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

3

8.2

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

37.00%

2

2

68,427.22

2

2

1

1

2

2

8.3
8.4
8.5

รอยละ 40
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8,991,999,554.00

60,800
บาทตอคน

3,961,919,888.00

75,000 บาทตอ
FTES

4,901,484,894.14

คลาดเคลื่อนระหวาง
5% ถึง 9.99% ของ
เกณฑ หรือระหวาง 5% ถึง -9.99% ของ
เกณฑ

8.6

3,326,717,260.00

รอยละ 15

57,899.76
56,974.71
12,748.00
73,281.14
994,411,382.00
6,171,735,726.00

86,029.13

17.40%

16.11%
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ตัวบงชี้
มก.

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

บรรลุ
เปาหมาย
= บรรลุ
= ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

3.00

3.00

9.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

3

9.2

ระดับ 6

ระดับ 7

3

3

9.3

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
ตารางที่ 5.4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (ป 2)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ

ปจจัย
นําเขา

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ

กระบวนการ ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

1.33

2.40

2.71

2.17

ดี

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

4. การวิจัย

3.00

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

5. การบริการวิชาการแกสังคม

3.00

3.00

2.67

2.86

ดีมาก

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2.00

3.00

3.00

2.67

ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

2.67

2.20

3.00

2.55

ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

1.67

3.00

2.00

2.17

ดี

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

2.11
ดี

2.71
ดีมาก

2.80
ดีมาก

2.56

ดีมาก

2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม
ผลการประเมิน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตารางที่ 5.4.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน

รวม

ผลการ
ประเมิน

ปจจัย
นําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

-

-

2.67

2.67

ดีมาก

2.11

2.82

2.86

2.59

ดีมาก

2.11

2.73

2.86

2.56

ดีมาก

-

2.00

-

2.00

พอใช

รวม

2.11

2.71

2.80

2.56

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดี

ดีมาก

ดีมาก

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (6)
1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา (54)
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา (27)
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา (27)
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูฯ (2)

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ตารางที่ 5.4.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป 4)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวม

ผลการ
ประเมิน

2.70

2.65

ดีมาก

2.75

3.00

2.79

ดีมาก

2.13

3.00

2.50

2.33

ดี

2.33

2.57

3.00

2.56

ดีมาก

2.11

2.71

2.80

2.56

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ปจจัย
นําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

1.67

2.71

2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม

2.00

รวม
ผลการประเมิน
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ผลการประเมินคุณภาพตาม 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
ตารางที่ 5.4.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายองคประกอบและตัวบงชี้ (ป 1)
ตัวบงชี้
สกอ.

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

บรรลุเปาหมาย
= บรรลุ
= ไมบรรลุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
1.1

ระดับ 7

1.2

รอยละ 90

ระดับ 7
33
36

91.67%

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

2.71

2.59

3.00

3.00

3

3

3

3

2.38

2.15

2.1

ระดับ 6

ระดับ 5

3

2

2.2

ระดับ 6

ระดับ 7

3

3

2.3

ระดับ 4

ระดับ 3

3

1

2.4

ไมนอยกวารอยละ
10 ของหนวยงาน
ทั้งหมด

1

1

2

2

1

1

2.5

ป.เอก อยู
ระหวาง 40-59%
ป.โท
ป.ตรี < 5%

2.6

ผศ. รศ. ศ.
รวมกันรอยละ4569 และรศ.≥ 30
ผศ.รอยละ 45-69

1
27
1,240
2,441
1,121
2,441
80
2,441
1,106
2,441
549
2,441

3.70%

50.80%
45.92%
3.28%
45.31%

22.49%

518
รศ.รอยละ ≥ 10
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2,441

21.22%
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ตัวบงชี้
สกอ.

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร
39

ศ.รอยละ ≥ 10

บรรลุเปาหมาย
= บรรลุ
= ไมบรรลุ

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

1.60%

2,441

2.7

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

2.8

5 ขอ

5 ขอ

3

3

2.9

รอยละ 80

80.93%

3

3

2.10

รอยละ 92

97.38%

2

2

2.11

คาเฉลี่ย ≥
3.95

3

3

2.12

รอยละ 0.55

0.60%

2

2

2.13

รอยละ 85

85.98%

2

2

3.00

3.00

4,485
5,542
4,126
4,237
คาเฉลี่ย 3.84
617
102,183
797
927

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
3.1

ระดับ 8

ระดับ 8

3

3

3.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

3

3.00

3.00

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1

6 ขอ

6 ขอ

3

3

4.2

5 ขอ

5 ขอ

3

3

4.3

400,000
บาทตอคน

590,746.51

3

3

4.4

รอยละ 45

79.66%

3

3

39.05%

3

3

1,403,022,959.00
2,375.00
1,892.00
2,375.00
1,036

4.5

รอยละ 30

2,653
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ตัวบงชี้
สกอ.

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

= บรรลุ

กรรมการ

2.75

2.75

3

3

79.11%

3

3

103.40%

3

3

81.04%

2

2

3.00

3.00

3

3

2.67

2.44

= ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1

ระดับ 5

5.2

รอยละ 30

5.3

รอยละ 92

5.4

รอยละ 80

ระดับ 6
1,931
2,441
2,248
2,174
4.05
5.00

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1

ระดับ 4

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

ผลลัพธ

ตัวหาร

บรรลุเปาหมาย

ระดับ 4

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
7.1

5 ขอ

4 ขอ

3

2

7.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

3

7.3

ระดับ 4

ระดับ 1

1

1

7.4

ระดับ 5

ระดับ 3

2

2

7.5

ระดับ 6

ระดับ 2

3

2

7.6

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

7.7

รอยละ 4.60
และอยางนอยรอย
ละ 50 ของรางวัล
ผลงานวิชาการ
หรือวิชาชีพ เปน
รางวัลดานวิจัย

3

3

151

5.69%

2,653
114

75.50%

151

7.8

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

7.9

ระดับ 8

ระดับ 8

3

3
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ตัวบงชี้
สกอ.

เปาหมาย
ปการศึกษา
2552

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

บรรลุเปาหมาย
= บรรลุ
= ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

คะแนนการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

3.00

3.00

8.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

3

8.2

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

3.00

3.00

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

3

9.2

ระดับ 6

ระดับ 7

3

3

9.3

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
ตารางที่ 5.4.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (ป 2)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ

ปจจัย
นําเขา

กระบวนการ ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

1.50

2.40

2.50

2.15

ดี

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

4. การวิจัย

3.00

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

5. การบริการวิชาการแกสังคม

3.00

3.00

2.50

2.75

ดีมาก

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

2.00

2.20

3.00

2.44

ดี

8. การเงินและงบประมาณ

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

2.00
พอใช

2.67
ดีมาก

2.77
ดีมาก

2.59

ดีมาก

2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

รวม
ผลการประเมิน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตารางที่ 5.4.7 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต
นําเขา

มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (4)

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

2.50

2.75

ดีมาก

2.00

2.80

3.00

2.81

ดีมาก

2.00

2.67

2.75

2.47

ดี

-

2.00

-

2.00

พอใช

รวม

2.00

2.67

2.77

2.59

ดีมาก

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

ดีมาก

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา(35)
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา (16)
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา (19)
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูฯ (2)

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ตารางที่ 5.4.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป 4)
มุมมองดานการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต
นําเขา

รวม

ผลการ
ประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

2.00

2.67

2.57

2.53

ดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน

2.00

2.71

3.00

2.73

ดีมาก

3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

3.00

3.00

-

3.00

ดีมาก

1.67

2.50

3.00

2.42

ดี

รวม

2.00

2.67

2.77

2.59

ดีมาก

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

ดีมาก
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5.5 สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะตามรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาประสงคที่ตั้งไว รวมทั้งมีการรายงานและติดตามผล
เสนอผูบริหารเปนระยะๆ
จุดที่ควรพัฒนา
ไมพบแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปที่สอดคลองกับภารกิจทั้ง 4 ดานและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ที่เปนรูปธรรม สะทอนใหเห็นวามหาวิทยาลัยไมมีระบบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป แยกจากแผนปฏิบัติงาน 4 ป ให
สอดคล อ งกั บ ภารกิจ หลั ก ทั้ ง 4 ด า น และยุ ท ธศาสตร ให เ ป น รู ป ธรรมชั ดเจน เพื่อ นํ า มาใช ใ นการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกที่ เ อื้ อ ใหกั บ คณะวิ ช าในการดํ า เนิ น การทํ า วิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนอยางจริงจัง ทําใหคณาจารยมีความกระตือรือรนตอการทําวิจัยในชั้นเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรจํานวน 382 หลักสูตรที่ดําเนินการในปการศึกษา 2552 แตมีหลักสูตรเกือบ
50% ที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
2. การติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือ
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยและการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ
และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรไมครบทุกหลักสูตร
3. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีเกณฑอยูในระดับขั้นต่ํา
4. การลงทะเบียนดวยระบบออนไลน ซึ่งนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน โดยไมไดผานการพิจารณาอนุมัติ
จากอาจารยที่ปรึกษาและการเก็บคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย มีผลกระทบตอการจัดแผนการเรียนของ
นิสิต ทําใหเกิดการถอนวิชา (drop out ในวิชาพื้นฐานจํานวนมาก สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ
สอนของวิชาพื้นฐานในคณะวิชาตางๆ
5. ถึงแมวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจะมีผลอยูในเกณฑที่นาพอใจมาก (3.94) แตมี
ขอสังเกตจากผลสํารวจดานทักษะทางภาษาอังกฤษที่ตองการใหเรงพัฒนาเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (TQF) เพื่อใหสามารถได
มาตรฐานของเกณฑหลักสูตรอยางครบถวน กอนปการศึกษา 2555
2. ควรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
หรื อ ชุ ม ชนภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และการนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การมี ส ว นร ว มของบุ ค คล
องคการและชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร
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3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยให
เปนไปตามเกณฑ
4. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหแนวปฏิบัติของระบบการลงทะเบียนออนไลนและการจายคาธรรมเนียมแบบ
เหมาจาย เพื่อใหระบบอาจารยที่ปรึกษามีประสิทธิภาพสอดคลองกัน และแกปญหาการถอนวิชา (drop
out) ในวิชาพื้นฐาน
5. มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่สงผลตอการไดงานทํา
นอกเหนือจากที่มีในหลักสูตร
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
1. มีกลไกและมาตรการสนับสนุนใหนิสิตทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรม และออกใบรับรอง Transcript กิจกรรม
2. มีโครงสรางการบริหารดานกิจกรรมนิสิตที่ชัดเจน มีผูรับผิดชอบทุกระดับตั้งแตระดับนโยบายสูการ
ปฏิบัติและมีบุคลากรประจํารับผิดชอบทุกคณะทําใหมีการพัฒนากิจกรรมนิสิตอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การประเมินโครงการคุณภาพการใหบริการไมครบทุกกิจกรรม
2. การใหบริการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกศิษยเกายังมีนอย
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการประเมินคุณภาพการใหบริการใหครบวงจร PDCA และใหหนวยงานปฏิบัติเปนประจํา
2. ควรพัฒนาระบบการติดตามศิษยเกา เพื่อใหขอมูลขาวสาร และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพใหกับศิษยเกา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
สํานักบริการวิชาการที่มีความเขมแข็ง ทําใหมีการผลิตผลงานวิจัยในหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง
และมีการตอยอดเพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย อยางเปนรูปธรรม
2. คณาจารย แ ละนั ก วิ จั ย ในสาขาวิ ช าที่ มี ด วามโดดเด น เช น เกษตร วิ ศ วกรรมศาสตร วิ ท ยาศาสตร
มีศักยภาพในการทําวิจัยสูง ทําใหไดรับทุนโครงการวิจัยขนาดใหญและมีผลกระทบตอสังคมสูง และ
ไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. ผูบริหารระดับสูงมีความมุงมั่นในการกําหนดนโยบายเพื่อใหมีการผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาตางๆ
เพิ่มขึ้น และมีการบูรณาการในการทําวิจัยในสาขาวิชาตางๆ
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จุดที่ควรพัฒนา
1. มีจํานวนนิสิตปริญญาเอกนอย เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติในการใหคําปรึกษานิสิต
ปริญญาเอก โดยเฉพาะในบางสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตร และในวิทยาเขตบางแหง ซึ่งทําให
อาจารยไมมีผูชวยวิจัย และสงผลใหไมสามารถทําวิจัยเพื่อใหไดผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ไดอยางตอเนื่อง
2. อาจารยในบางสาขาวิชา และในวิทยาเขตบางแหง มีภาระงานสอน และงานอื่นๆ คอนขางมาก ทําใหไม
มีเวลาในการผลิตผลงานวิจัยไดอยางเต็มที่
3. มีการกระจุกตัวของผลงานวิจัยในบางสาขาวิชาที่เกาแก โดยเฉพาะที่วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน
แตในบางสาขาวิชาโดยเฉพาะดานสังคมศาสตรและวิทยาเขตศรีราชาและเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครยังมีผลงานวิจัยนอยมาก
ขอเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารจั ด องค ก รใหม ที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการวิ จั ย เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานมี ค วามต อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพสูง เชนรวมสถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักบริการวิชาการในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
ทรัพยสินทางปญญา เขาเปนหนวยงานเดียวกัน
2. ควรกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารยและนักวิจัยในวิทยาเขตศรีราชาและ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยในวิทยาเขตดังกลาว
3. ควรหาแนวทางในการเพิ่มจํานวนนิสิตปริญญาเอก ในสาขาวิชาตางๆ เชน ใชเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยในการใหทุนนิสิตปริญญาเอก มีการสรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยรับนิสิตปริญญาเอก
มากขึ้น
4. ควรลดภาระงานสอนของอาจารยในบางสาขาวิชา และวิทยาเขตบางแหง เพื่อใหอาจารยทุมเวลาในการ
ทําวิจัยไดอยางเต็มที่ และจะสงผลใหมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
5. ควรมีความรวมมือในการทําวิจัยของคณาจารยของทั้ง 4 วิทยาเขตอยางเปนรูปธรรม เชน มีระบบพี่เลี้ยง
ในการทําวิจัย โดยเฉพาะใหอาจารยวิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน เปนพี่เลี้ยงในการทําวิจัยของ
อาจารยวิทยาเขตศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินการโครงการวิจัยขนาด
ใหญโดยกําหนดคณะวิจัยประกอบดวยคณาจารยของทั้ง 4 วิทยาเขต
6. ควรหาแนวทางในการทําวิจัยเชิงบูรณาการสาขาวิชาตางๆ อยางเปนรูปธรรม เชน มีการจัดตั้งโครงการ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาการที่ตองบูรณาการหลายสาขาวิชา
7. ควรผลักดันให Kasetsart Journal เปนวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI เพื่อแสดงถึง
ศักยภาพในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มีองคความรูที่หลากหลาย สามารถใหบริการวิชาการครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา
2. มีการนําความรูจากการบริการวิชาการมาพัฒนางานวิจัยและการเรียน การสอนอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ระบบและกลไกการใหบริการเปนการแยกสวน ตามความชํานาญของหนวยงาน ยังขาดกลไกการบูรณา
การองคความรูเ พื่อใหบริการ
ขอเสนอแนะ
ควรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการบูรณาการองคความรูในดานการใหบริการวิชาการและการ
เรียนการสอน โดยมีหนวยงานหลักในการประสานงาน ระหวางผูรับบริการ และผูใหบริการ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีหนวยงานเพื่อทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย
2. มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญตอกิจกรรมนิสิตในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ไมมีแผนงานในภาพรวมทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. มหาวิทยาลัยฯ มีหนวยงานที่หลากหลายในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตขาดความเชื่อมโยง
ของหนวยงาน
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทําแผนงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เชน การเปน
วัฒนธรรมทางการเกษตร
2. ควรมี ร ะบบและกลไกในการเชื่ อ มโยงการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
จุดแข็ง
มหาวิ ท ยาลั ย เป ด โอกาสให บุ ค ลากรภายนอกเข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย อย า ง
หลากหลายช อ งทางทํ า ให ไ ด ข อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น งานที่ เ ป น รู ป ธรรมอย า งชั ด เจนทั้ ง ใน
สวนกลางและวิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชน ที่ทําหนาที่กําหนดประเด็น
ในการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสื่อสารกลับไปยังภาคประชาชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทนอยมากในการกําหนดทิศทางและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยจะตองบรรลุ
ตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว โดยดูจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพบวาเปนการพิจารณางานประจํา
มากกวางานเชิงนโยบาย นอกจากนี้สภายังไมใหความสําคัญกับการเสริมสรางอัตลักษณความเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย
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2. มหาวิทยาลัยไมมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู เพียงแต
นําไปกําหนดเปนประเด็นหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทานั้น ทั้งที่หนวยงานระดับคณะมีการ
ดําเนินการในเรื่องนี้อยางชัดเจน
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมมีการดําเนินงานในเชิงรุก ทําใหการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไม
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและไมนําไปสูการขับเคลื่อนอัตลักษณของความเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย
4. มหาวิทยาลัยเริ่มจัดทําระบบฐานขอมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (BI) โดยมุงหวังใหมีการเชื่อมฐานขอมูล
จากหนวยงานตางๆมาจัดทําเปนรายงาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร แต ณ ปจจุบันยังไม
สามารถใชงานไดเต็มระบบ เพราะตองมีการพัฒนาเพิ่มเติมใหครอบคลุมตอไปอีกระยะหนึ่ง ทําให
ปจจุบันการรายงานขอมูลทางสถิติสําหรับการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยยังมีความคลาดเคลื่อนอยู
มาก
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดแนวทางในการประเมิ น ผลภายในสถาบั น เพื่ อ รองรั บ การประเมิ น จาก
หนวยงานภายนอก โดยมีการยืนยัน วิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรในระดับคณะ แตยังขาดความ
ชั ด เจนในกระบวนการถ า ยทอดตั ว บ ง ชี้ แ ละค า เป า หมายลงสู ร ะดั บ บุ ค คล เนื่ อ งจากคณาจารย ไ ม
สามารถเชื่อ มโยงผลการดําเนินงานของตนเองนําไปสูการขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัยอยางมี
ทิศทางที่เปนหนึ่งเดียวกันได
6. มหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จในเชิงปริมาณของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูและทักษะ
เพิ่มขึ้น แตในดานคุณภาพไมสามารถบอกไดวาบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา มีความรูและทักษะตรงหรือ
สอดคลองกับสิ่งที่คณะหรือมหาวิทยาลัยตองการหรือไม เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีขอมูลพื้นฐานของ
ระดับศักยภาพรายบุคคลที่แตละคนตองมีเปรียบเทียบกับระดับความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยตองการ
ซึ่งจะทําใหบุคคลไดรับการพัฒนาในทิศทางที่มหาวิทยาลัยตองการอยางแทจริง
ขอเสนอแนะ
1. สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดวาระการประชุมใหมีชวงเวลาในการพิจารณาวาระเชิงนโยบายเพิ่มมากขึ้น
และอาจแตงตั้งอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละชุดเพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระที่เปนงานประจํา
และนําเสนอสภาเพื่อทราบ
2. การทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู และใหความสําคัญโดยแยกออกมาจาก
แผนพัฒนาบุคลากร และจัดทําเปนยุทธศาสตรที่มีเปาหมายของการไดมาซึ่งองคความรูแตละดานอยาง
ชัดเจน
3. บุคคลในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตองมีวิธีคิดและแนวทางในการดําเนินการ
ในเชิงรุก โดยศึกษาตัวอยางจากการบริหารงานบุคคลของหนวยงานภาคเอกชน จะทําใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายในระยะเวลาที่
กําหนดได
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4. เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเปนงานที่ครอบคลุมในภารกิจของงานเชิงยุทธศาสตรดวย ดังนั้นกอง
แผนงานจึงนาที่จะเขามามีบทบาทรวมกับสํานักงานตรวจสอบภายใน ทั้งดานการวางแผน การใหขอมูล
เชิงยุทธศาสตร และการวางแนวปฏิบัติเพื่อที่จะจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้นไดดียิ่งขึ้น
5. มหาวิทยาลัยตองเรงใหสํานักบริการคอมพิวเตอรนําระบบฐานขอมูลกลางมาใชใหรวดเร็วขึ้น
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มีคณะกรรมการบริหารการเงินและพิจารณา จัดหาผลประโยชนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ชวยในการศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดและพิจารณาแนวทางการนําเงินไปจัดหาผลประโยชน
รวมทั้งควบคุมดูแลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเงินใหอยูในระเบียบวินัยดานการเงินและงบประมาณ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายนอก ชวยใหเกิดการ
ประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
มีคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา (Unit cost) สูงกวาเกณฑ สะทอนใหเห็นวามหาวิทยาลัยมี
ตนทุนการผลิตนิสิตตอคนสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะหคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนของนิสิตในแตละกลุมสาขาวิชา เพื่อหา
ลูทางในการบริหารจัดการเพื่อลดคาใชจายใหใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานในแตละสาขาวิชา
2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมคาใชจายในการดําเนินการบาง
รายการที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และอาจสรางปญหาภาระคาใชจายในอนาคต เชน คาใชจา ย
สาธารณูปโภคซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30 (เพิ่มจาก 247.7 ลานบาทในป 2551 เปน 322 ลานบาทในป
2552)
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสม มีการใหความรูกับนิสิตและนิสิตสามารถ
นํา PDCA มาใชในการจัดกิจกรรม มีการกําหนดตัวชี้วัดตามลักษณะของหนวยงานรวมทั้งใหหนวยงานกําหนด
ตัวชี้วัดของตนเองตามภารกิจ มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง และนําผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงแกไข
จุดที่ควรพัฒนา
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพไมเอื้อตอการสืบคนขอมูลหลักฐานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน
ขอเสนอแนะ
ควรเรงใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

309

5.6 รายละเอียดผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
(สกอ.) กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ

คาเปาหมาย : ระดับ 7

ผลการประเมิน
: ระดับ 7
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
ขอคนพบ
มีการกําหนดปรัชญาและปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน การ การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ไมบรรลุ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
พัฒนาการ
มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 7 ดังนี้
มีพัฒนาการ
1. มีการกําหนดปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย
ไมมีพัฒนาการ
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน และสอดคลองกับภารกิจ ป 51 ทําไดระดับ 7
เทากับ 3 คะแนน
หลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยและของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและ
สภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกล
ยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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ผลประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ระดับ 7
คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
(สกอ.) ทีก่ ําหนด

คาเปาหมาย : รอยละ 90
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 91.67
: รอยละ 91.67
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้ องการปฏิบัติงานที่ ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
กําหนด เทากับรอยละ 91.67 โดยมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ตัวบงชี้ การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
ของการปฏิบัติงาน 36 ตัวบงชี้ และดําเนินการได 33 ตัวบงชี้
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ 88.89
เทากับ 2 คะแนน

1.3
(มก.)

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
ขอคนพบ
มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
ดําเนินการได ระดับ 5 ดังนี้
1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย
2. มีแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับ
ยุทธศาสตรชาติ
4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
นอยกวารอยละ 80 ของแผน
5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแต
รอยละ 80 ของแผน

คาเปาหมาย : ระดับ 5
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 5
: ระดับ 5
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ

พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดระดับ 5
เทากับ 3 คะแนน

พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
(สกอ.)
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการได ระดับ 5 ดังนี้
1.มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
2.มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน
แผนการผลิตบัณฑิต
3.มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและ
การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ทุกเรื่อง
4.มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ
เผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
5.มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินหลักสูตร
ประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตร
6.หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) ที่เปดสอน มีจํานวนรอยละ
50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
2.2 มีกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
(สกอ.)
ขอคนพบ
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 7 ดังนี้
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเรียนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน
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ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย : ระดับ 6
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 7
: ระดับ 5
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดระดับ 5
เทากับ 2 คะแนน

คาเปาหมาย : ระดับ 6
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 7
: ระดับ 7
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
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พัฒนาการ

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

มีพัฒนาการ
การสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
ไมมีพัฒนาการ
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและ
ป 51 ทําได ระดับ 6
หลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ เทากับ 2 คะแนน
การเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก
หลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร

มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
(สกอ.) และการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
ขอคนพบ
มีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 3 ดังนี้
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูใน
ชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรู
และทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนด
และไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ หรือ
หนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของ
บุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนทุกหลักสูตร

คาเปาหมาย : ระดับ 4
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 5
: ระดับ 3
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 1 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได ระดับ 3
เทากับ 1 คะแนน
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
คาเปาหมาย
(สกอ.)
: ไมนอยกวารอยละ 10 ของหนวยงานทั้งหมด
ขอคนพบ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
: รอยละ 3.70
: รอยละ 3.70
เทากับ รอยละ 3.70 ของเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัย มี
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 59,704.87 จํานวนอาจารยทั้งหมด
ตนเอง : 1 คะแนน
กรรมการ : 1 คะแนน
2,441 คน โดยมี 1 คณะ จากหนวยงานทั้งหมด 27 คณะ ที่มี การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําเปนไป
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ตามเกณฑมาตรฐาน ระดับ 3 ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป51 ทําได รอยละ 7.41
เทากับ 1 คะแนน
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท
คาเปาหมาย
(สกอ.) ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ปริญญาเอก รอยละ 45-59
และปริญญาตรี < รอยละ 5
ขอคนพบ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี ปริญญาโท
: ป.เอก รอยละ 50.79 : ป.เอก รอยละ 50.79
ปริญญาเอกตออาจารยประจําทั้งหมด 3.28 : 45.92 : 50.79
ป.โท รอยละ 45.92
ป.โท รอยละ 45.92
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ป.ตรี รอยละ 3.28
ป.ตรี รอยละ 3.28
อาจารยปริญญาตรี 80 คน รอยละ 3.28
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
อาจารยปริญญาโท 1,121 คน รอยละ 45.92
ตนเอง : 2 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
อาจารยปริญญาเอก 1,240 คน รอยละ 50.79
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได คุณวุฒิ
ปริญญาเอกรอยละ
48.70 และคุณวุฒิ
ปริญญาตรีรอยละ 3.67
เทากับ 2 คะแนน
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย
คาเปาหมาย
(สกอ.) ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ผศ.รอยละ 45-69 และรศ.ขึ้นไป ≥ รอยละ 30
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอคนพบ
: รอยละ 45.31
: รอยละ 45.31
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ผศ. รอยละ 22.49
ผศ. รอยละ 22.49
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รศ. รอยละ 21.22
รศ. รอยละ 21.22
เทากับรอยละ 45.31 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 2,441 คน
ศ. รอยละ 1.60
ศ. รอยละ 1.60
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
อาจารยไมมีตําแหนงทางวิชาการ 1,335 คน รอยละ
ตนเอง : 1 คะแนน
กรรมการ : 1 คะแนน
45.31
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
ผูชวยศาสตราจารย 549 คน รอยละ 22.49
บรรลุ
บรรลุ
รองศาสตราจารย 518 คน รอยละ 21.22
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ศาสตราจารย 39 คน รอยละ 1.60
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
และผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไปเทากับ รอยละ 22.82
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
49.36 และรศ. ขึ้นไป
รอยละ 24.17 เทากับ
1 คะแนน
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คาเปาหมาย
(สกอ.) ของคณาจารย
: ระดับ 5
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอคนพบ
: ระดับ 5
: ระดับ 5
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ของคณาจารย มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 5 ดังนี้
ตนเอง : 3 คะแนน
ตนเอง : 3 คะแนน
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
บรรลุ
บรรลุ
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ป 51 ทําไดระดับ 5
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไข เทากับ 3 คะแนน
การกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย
(สกอ.) เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
ขอคนพบ
ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
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
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
(สกอ.) ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ขอคนพบ
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ รอยละ 80.93 โดยมี
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 8,024 คน จํานวนผู
บันทึกขอมูล 7,733 คน
ศึกษาตอ 1,172 คน
มีงานทําอยูเดิม 486 คน
บัณฑิตที่ไมประสงคจะทํางาน 533 คน
บัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน1 ป 4,485
คน
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ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย : 5 ขอ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 5 ขอ
: 5 ขอ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได 5 ขอ
เทากับ 3 คะแนน

คาเปาหมาย : รอยละ 80
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 80.93
: รอยละ 80.93
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได รอยละ
82.65
เทากับ 3 คะแนน
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรบั เงินเดือน
(สกอ.) เริม่ ตนเปนไปตามเกณฑ
ขอคนพบ
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ในปการศึกษา 2552 เทากับ
รอยละ 97.38 โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ป 4,237 คน และมีบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนระดับปริญญาตรีขั้นต่ําตามเกณฑที่ กพ. กําหนด 7,940
บาท จํานวน 4,126 คน

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
(สกอ.) บัณฑิต
ขอคนพบ
ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต เทากับ คาเฉลี่ย 3.84 โดยมหาวิทยาลัยประเมินความ
พึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 3 ดาน คือ
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะ
งาน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.65
2. ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.68
3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.21

2.12 รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ
(สกอ.) 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และ
ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย : รอยละ 92
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 97.38
: รอยละ 97.38
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 2 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
93.62 เทากับ 2
คะแนน
คาเปาหมาย
: คาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.95
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 3.84
: รอยละ 3.84
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดคาเฉลี่ย
3.94
เทากับ 3 คะแนน
คาเปาหมาย : รอยละ 0.55
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 0.60
: รอยละ 0.60
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 2 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

ขอคนพบ
รอยละของนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ เทากับ รอยละ
0.60 จํานวนนิสิตทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 56,316 คน จํานวน
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป เทากับ 45,867 คน รวม
นิสิตและศิษยเกา 102,183 คน มีนิสิตและศิษยเกาที่ไดรับ
รางวัลดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ และนานาชาติ 617 คน
เทากับ
รอยละ 0.60 แบงเปนดังนี้
ดานวิชาการและวิชาชีพ 196 คน
ดานคุณธรรม จริยธรรม 14 คน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 17 คน
ดานกีฬาและสุขภาพ 380 คน
ดานสิ่งแวดลอม 4 คน
ดานวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัย 6 คน
2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
(สกอ.) คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
0.51
เทากับ 3 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

คาเปาหมาย : รอยละ 85
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 85.98
: รอยละ 85.98
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ขอคนพบ
ตนเอง : 2 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมี
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่
บรรลุ
บรรลุ
ปรึกษาวิทยานิพนธ เทากับ รอยละ 85.98 โดยมีจํานวน
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ สมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ พัฒนาการ
พัฒนาการ
ทั้งหมด 927 คนและมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 797 คน
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
91.58 เทากับ 3 คะแนน
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
2.14
(มก.)

จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบป
การศึกษา
ขอคนพบ
มี จํ า นวนวิ ท ยานิ พ นธ ข องนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ จํ า นวน 54
ชิ้นงาน

2.15
(มก.)

รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทา
ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือ
เทียบเทาทั้งหมด
ขอคนพบ
รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทา
ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือ
เทียบเทาทั้งหมด เทากับ รอยละ 100 โดยมีจํานวน
วิทยานิพนธทั้งหมด 1,099 เลม และมีจํานวนบทความจาก
วิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ 1,099
เรื่อง

2.16
(มก.)

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
ขอคนพบ
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
เทากับ รอยละ 58.38 โดยมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 382
หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 223 หลักสูตร

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย : 50 ชิ้นงาน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 54 ชิ้นงาน
: 54 ชิ้นงาน
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได 140 ชิ้นงาน
เทากับ 3 คะแนน
คาเปาหมาย : รอยละ 68
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 100
: รอยละ 100
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
100
เทากับ 3 คะแนน
คาเปาหมาย : รอยละ 82
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 59.08
: รอยละ 58.38
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 1 คะแนน
กรรมการ : 1 คะแนน
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

2.17
(มก.)

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ขอคนพบ
ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เทากับ คาเฉลี่ย 4.37

2.18 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
(สกอ.) และศูนยสารสนเทศตอนิสิต

ผลการประเมิน
ตนเอง

การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ 81.57
เทากับ 2 คะแนน
คาเปาหมาย : คาเฉลี่ย 4.30
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: คาเฉลี่ย 4.37
: รอยละ 4.37
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดคาเฉลี่ย
4.33 เทากับ 3 คะแนน
คาเปาหมาย : 7,000 บาทตอคน

ผลการประเมิน
: 4,155.64 บาทตอคน
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ
ตนเอง : 1 คะแนน
ศูนยสารสนเทศตอนิสิต เทากับ 4,155.64 บาท/คน โดยมี
การบรรลุเปาหมาย
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
บรรลุ
สารสนเทศ 248,112,060.52 บาท จํานวนนิสิตเต็มเวลา
ไมบรรลุ
เทียบเทา 59,704.87 คน (ขอมูลตามปงบประมาณ พ.ศ.2552)
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได 7,242.02
บาท/คน เทากับ 3 คะแนน
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ผลประเมิน
คณะกรรมการ
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ผลการประเมิน
: 4,155.64 บาทตอคน
คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 1 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา
(สกอ.)
ขอคนพบ
มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา มหาวิทยาลัย
ดําเนินการได ระดับ 8 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
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับ
(สกอ.) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : ระดับ 8
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 8
: ระดับ 8
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดระดับ 8
เทากับ 3 คะแนน

คาเปาหมาย : ระดับ 4
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 4
: ระดับ 4
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับ ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยดําเนินการ การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
ได ระดับ 4 ดังนี้
บรรลุ
บรรลุ
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
อุดมศึกษา
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
2. มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยและองคการนิสิต หรือ
ป 51 ทําไดระดับ 4
สโมสรนิสิต จัดกิจกรรมใน 5 ประเภท คือ
เทากับ 3 คะแนน
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการและ
กิจกรรม ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และองคการนิสิต หรือ
สโมสรนิสิตทุกสิ้นปการศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง
3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา
(มก.)
ขอคนพบ
มีระบบอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยดําเนินการได
ระดับ 5 ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาของมหาวิทยาลัย /วิทยาเขต
2. มีการกําหนดนโยบายและแนวทางระบบอาจารยที่
ปรึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
3. มีการสงเสริมและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษา
ทางดานวิชาการ กิจกรรมนิสิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นิสิต
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบ
อาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย /วิทยาเขต
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.4 รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตตอ
(มก.) จํานวนนิสิตทั้งหมด
ขอคนพบ
รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตตอ
จํานวนนิสิตทั้งหมด เทากับ รอยละ 97.57 โดยมีนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต 43,090 คน
จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี 44,163 คน
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ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย : ระดับ 5
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 5
: ระดับ 5
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดระดับ 5
เทากับ 3 คะแนน

คาเปาหมาย : รอยละ 100
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 100
: รอยละ 97.57
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบ และนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได รอยละ
100
เทากับ 3 คะแนน

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

ผลประเมิน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้
ที่
4.1
(สกอ.)

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : 6 ขอ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 6 ขอ
: 6 ขอ
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ: 3 คะแนน
งานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
ดังนี้
บรรลุ
บรรลุ
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยและสอดคลอง พัฒนาการ
พัฒนาการ
กับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
กับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
ป 51 ทําได 6 ขอ
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลง เทากับ 3 คะแนน
คนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย
กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจ ากงานวิจัยและงาน
คาเปาหมาย : 5 ขอ
(สกอ.) สรางสรรค
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 5 ขอ
: 5 ขอ
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
สรางสรรคมหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ
บรรลุ
บรรลุ
งานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู พัฒนาการ
พัฒนาการ
จากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
การใชประโยชน
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
ป 51 ทําได 5 ขอ
สรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
เทากับ 3 คะแนน
มหาวิทยาลัย
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตนเอง
คณะกรรมการ
นักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงานไปใช
ประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรทางปญญา ตลอดจน
การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
คาเปาหมาย : 400,000 บาทตอคน
(สกอ.) ภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
บุคลากรวิจัย
: 590,746.51 บาทตอคน : 590,746.51 บาทตอ
คน
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 590,746.51
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บาทตอคน เงินสนับสนุนจากภายนอก 1,403,022,959.00
บรรลุ
บรรลุ
บาท มีอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 2,375 คน
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได
408,197.17 บาท/คน
เทากับ 3 คะแนน
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
คาเปาหมาย : รอยละ 45
(สกอ.) และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย
: รอยละ 80.34
: รอยละ 79.66
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ขอคนพบ
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
และนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอ
บรรลุ
บรรลุ
จํานวนอาจารยประจํา เทากับ รอยละ 79.66 มีงานวิจัยตีพิมพ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
เผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนระดับชาติ และนานาชาติ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
1,892 เรื่อง จํานวนอาจารยและนักวิจัยรวม 2,375 คน (อาจมี
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ผลงานที่มีการนําไปใชประโยชน แตไมถูกแจงนับ)
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป51 ทําไดรอยละ 49.56
เทากับ 3 คะแนน

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้
ที่
4.5
(สกอ.)

4.6
(มก.)

4.7
(มก.)
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : รอยละ 30
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 39.05
: รอยละ 39.05
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
ขอคนพบ
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
refereed journal และในฐานขอมูลระดับชาติและระดับ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
นานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ รอยละ 39.05 จํานวน
พัฒนาการ
อาจารยประจํา 2,441 คน และนักวิจัย 212 คน บทความวิจัย พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ที่ไดรับการอางอิง 1,036 บทความ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป51 ทําไดรอยละ 28.40
เทากับ 3 คะแนน
รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทํา
คาเปาหมาย : รอยละ 50
วิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย
: รอยละ 52.55
: รอยละ 52.55
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
ขอคนพบ
รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทํา การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
วิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย เทากับ รอยละ 52.55
พัฒนาการ
โดยมีจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 1,248 คน จาก
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 2,375 คน
ป51 ทําไดรอยละ 47.51
เทากับ 3 คะแนน
รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวม
คาเปาหมาย : รอยละ 60
ประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ประเทศและตางประเทศ
: รอยละ 63.75
: รอยละ 63.75
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
ตนเอง : 3 คะแนน
ขอคนพบ
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวม
บรรลุ
บรรลุ
ประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
และตางประเทศ เทากับ รอยละ 63.75 โดยมีจํานวนอาจารย
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 1,514
คน จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 2,375 คน

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป51 ทําไดรอยละ 58.21
เทากับ 3 คะแนน

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : ระดับ 5
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 6
: ระดับ 6
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย ดําเนินการได ระดับ 6 ดังนี้ การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงาน
บรรลุ
บรรลุ
ของการบริการวิชาการแกสังคม
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานและหนวยงาน
พัฒนาการ
พัฒนาการ
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม
ป 51 ทําได ระดับ 6
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
เทากับ 3 คะแนน
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการ
แกสังคม
6. มีการทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย
หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง
การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการ
คาเปาหมาย : รอยละ 30
(สกอ.) ทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
: รอยละ 41.13
: รอยละ 79.11
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
นานาชาติตออาจารยประจํา
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
ขอคนพบ
บรรลุ
บรรลุ
รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
วิชาชีพในระดับชาติตออาจารยประจํา เทากับ รอยละ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
79.11 โดยมีอาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแก
ป 51 ทําได รอยละ

ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
(สกอ.) ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ตนเอง
คณะกรรมการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
39.00
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ จํานวน
เทากับ 3 คะแนน
1,931 คน จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,441 คน
5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
คาเปาหมาย : รอยละ 92
(สกอ.) ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติ
: รอยละ 34.63
: รอยละ103.40
ตออาจารยประจํา
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
ขอคนพบ
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
รอยละของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
บรรลุ
บรรลุ
ตอบสนองความ ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติตออาจารย
พัฒนาการ
พัฒนาการ
ประจํา เทากับ รอยละ 103.40 โดยมี โครงการและกิจกรรม
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 2,248 โครงการ อาจารย
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ประจําไมรวมผูลาศึกษาตอ จํานวน 2,174 คน
ป 51 ทําไดรอยละ
91.93 เทากับ 3
คะแนน
5.4 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ
คาเปาหมาย : รอยละ 80
(สกอ.)
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอคนพบ
: รอยละ 81.04
: รอยละ 81.04
รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
81.04
ตนเอง : 2 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
81.80 เทากับ 2
คะแนน

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
5.5 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
(มก.) วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การ
สอน และการวิจัย

5.6
(มก.)
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ขอคนพบ
มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน
และการวิจัย ดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียน การสอน และการ
วิจัย
2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน อยางนอย 1
โครงการ
3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ
4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย อยาง
นอย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย
และการบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 1 โครงการ
คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : 5 ขอ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 5 ขอ
: 5 ขอ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได 5 ขอ
เทากับ 3 คะแนน

คาเปาหมาย : 300,000 บาทตอคน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 106,754.99 บาทตอคน : 106,754.99 บาทตอคน
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการ
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา เทากับ
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
106,754.99 บาท/คน โดยมีคาใชจายและมูลคาของ
บรรลุ
บรรลุ
หนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม จํานวน
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
232,085,352.99 บาท อาจารยประจําไมรวมผูลาศึกษาตอ พัฒนาการ
พัฒนาการ
จํานวน 2,174 คน
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได
328,132.12 บาท/คน
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
เทากับ 3 คะแนน
รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของ
คาเปาหมาย : 300,000 บาทตอคน
มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 560,581.76 บาทตอคน : 560,581.76 บาทตอคน
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา เทากับ 560,581.76
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บาท/คน โดยมีรายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
บรรลุ
บรรลุ
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,218,704,809.12 บาท อาจารย
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ประจําไมรวมผูลาศึกษาตอ จํานวน 2,174 คน
พัฒนาการ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพฒ
ั นาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได
364,591.25 บาท/คน
เทากับ 3 คะแนน

ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
5.7
(มก.)

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(สกอ.)
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 4 ดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงาน
รองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชน
สอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกิจดานอื่นๆ
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การ
จัดกิจกรรมประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดย
ผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสาร
ศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ
6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และ
(สกอ.) สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต
ขอคนพบ
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต
เทากับ รอยละ3.62 โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม
1,228 โครงการ จํานวนนิสิตปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลา
เทียบเทา 33,878.16 คน
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ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : ระดับ 4
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 4
: ระดับ 4
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได ระดับ 4
เทากับ 3 คะแนน

คาเปาหมาย : รอยละ 4
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 3.62
: รอยละ 3.62.
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

6.3
(มก.)

รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ
ขอคนพบ
รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
เทากับ รอยละ 0.65 โดยมีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 40,142,879.28 บาท งบดําเนินการ จํานวน
6,171,735,726 บาท

ผลการประเมิน
ตนเอง
4.11 เทากับ 3
คะแนน
คาเปาหมาย
ผลการประเมิน
: รอยละ 0.65
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 2 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
0.48 เทากับ 3
คะแนน

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

: รอยละ 0.56
ผลการประเมิน
: รอยละ 0.65
คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 2 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้
ที่
7.1
(สกอ.)

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : 5 ขอ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 5 ขอ
: 4 ขอ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ขอคนพบ
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
และสามารถผลักดัน 4 ขอ ดังนี้
บรรลุ
บรรลุ
1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย
พัฒนาการ
พัฒนาการ
2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มากกวาปละ 2 ครั้ง
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ ป 51 ทําได 4 ขอ
80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้ง
เทากับ 2 คะแนน
มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสง
เอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการ
ประชุม
4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของ
อธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา
5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน โดยใช
หลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิ
บาลทั่วทั้งองคกร
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
คาเปาหมาย : ระดับ 4
(สกอ.)
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอคนพบ
: ระดับ 4
: ระดับ 4
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 4 ดังนี้
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ตรวจสอบได
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใช
ศักยภาพ ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
มหาวิทยาลัย
และผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
และสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได ในระดับ
สากล

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ
ในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน

ผลการประเมิน
ตนเอง
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมพัฒนาการ
ป 51 ทําได ระดับ 4
เทากับ 3 คะแนน

ผลประเมิน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมพัฒนาการ

7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ
(สกอ.) ประเมินจากภายในและภายนอก

คาเปาหมาย : ระดับ 4
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 2
: ระดับ 1
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู มหาวิทยาลัย
ตนเอง : 1 คะแนน
กรรมการ : 1 คะแนน
ดําเนินการได ระดับ 1 ดังนี้
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสู
บรรลุ
บรรลุ
องคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
มหาวิทยาลัยรับทราบ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ความสําเร็จตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 50
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ป 51 ทําได ระดับ 5
ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
เทากับ 3 คะแนน
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการความรู
ขอสังเกต ไมพบวามหาวิทยาลัยมีการทบทวนและจัดทําแบบ
การจัดการความรู เปนการเฉพาะ แตพบวา มีการนําเรื่องการ
จัดการความรูผนวกเปนสวนหนึ่งของแผนทรัพยากรบุคคลเทานั้น

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
(สกอ.) และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย ท: ระดับ 5
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 4
: ระดับ 3
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา ตนเอง : 2 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 3 ดังนี้
บรรลุ
บรรลุ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ผลการประเมิน
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตนเอง
พัฒนาการ
ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
มีพัฒนาการ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ
ไมมีพัฒนาการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวาง
ป 51 ทําได ระดับ 5
คนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
เทากับ 3 คะแนน
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง
บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอยู
อยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมี
โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตาม
สายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยาง
เปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุง
อยางตอเนื่อง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

นอกจากนี้พบวา มหาวิทยาลัยมีการกําหนดหลักเกณฑ
และวิธกี ารพิจารณาแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงสูง แตไม
พบวามีระบบที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองไดรวดเร็ว (หลักเกณฑที่นําเสนอไมเกี่ยวของกับการ
สนับสนุนใหเกิดความกาวหนาอยางรวดเร็ว)
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
(สกอ.) สอนและการวิจัย
ขอคนพบ
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 2 ดังนี้
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล
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คาเปาหมาย : ระดับ 6
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 6
: ระดับ 2
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผาน
ระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
รูปแบบมาตรฐานกําหนด

ผลการประเมิน
ตนเอง
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได ระดับ 5
เทากับ 3 คะแนน

ผลประเมิน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

ขอสังเกต เนื่องจากมหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มมีการนําระบบรวบ
ขอมูล BI มาใชเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยดึงขอมูลจาก
ที่มีอยูในหนวยงานมาจัดทํา รายงานเพื่อความสะดวกตอการ
ประเมินและการใชงานของผูบริหาร
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
(สกอ.) มามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย : ระดับ 5
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 5
: ระดับ 5
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

ขอคนพบ
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล ภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน มหาวิทยาลัยดําเนินการได
ระดับ 5 ดังนี้
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส
ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ
2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่
พัฒนาการ
เปดเผยและเปนที่รับรูโดยทั่วกัน อยางนอย 3 ชองทาง
มีพัฒนาการ
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
ไมมีพัฒนาการ
บริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยาง ป 51 ทําได ระดับ 5
เปนรูปธรรม
เทากับ 3 คะแนน
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง
และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการและกลไกการติดตาม ตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้
ที่
7.7
(สกอ.)

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : รอยละ 4.6
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 6.94
: รอยละ 5.69
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เทากับ รอยละ 5.69 เปน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
รางวัลดานการวิจัยรอยละ 75.50 จากรางวัลที่ไดรับทั้งหมด
บรรลุ
บรรลุ
โดยอาจารยไดรับรางวัลทั้งหมด 151 คน เปนรางวัลดานการวิจัย
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
114 คน ดานศิลปะและวัฒนธรรม 5 คน ดานอื่นๆ 32 คน จํานวน พัฒนาการ
พัฒนาการ
อาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 2,653 คน
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
5.24 และรอยละ
75.76
เทากับ 3 คะแนน
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
คาเปาหมาย : ระดับ 5
(สกอ.) บริหารการศึกษา
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 5
: ระดับ 5
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 5 ดังนี้
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
บรรลุ
บรรลุ
เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัด
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตอง
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง
พัฒนาการ
พัฒนาการ
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
สรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
เปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย ป 51 ทําได ระดับ 5
เสี่ยง
เทากับ 3 คะแนน
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตอง
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความ
เขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และ
การดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยาง
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รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ที่
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลัย
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
(สกอ.) ของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ขอคนพบ
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล มหาวิทยาลัยดําเนินการได
ระดับ 8 ดังนี้
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล
ภายในมหาวิทยาลัย
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร
ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมิน
คณะกรรมการ

คาเปาหมาย : ระดับ 8
ผลการประเมิน
: ระดับ 8
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได ระดับ 8
เทากับ 3 คะแนน
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ผลการประเมิน
: ระดับ 8
คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้
ที่
7.10
(มก.)

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา
ขอคนพบ
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศตออาจารยประจํา เทากับ 31,218.40 บาท/
คน โดยมีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ จํานวน 76,204,123.00 บาท จํานวน
อาจารยประจํา 2,441 คน

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : 26,603 บาทตอคน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: 28,543.43 บาทตอคน : 31,218.40 บาทตอคน
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได 30,407.77
บาท/คน เทากับ 3 คะแนน

7.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
(มก.) ความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ
ขอคนพบ
รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ
เทากับ รอยละ 100 โดยมีบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ จํานวน 3,672 คน จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด 3,672 คน

คาเปาหมาย : รอยละ 74
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 100
: รอยละ 100
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
81.27
เทากับ 3 คะแนน
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
(สกอ.) การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยดําเนินการได
ระดับ 7 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

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : ระดับ 7
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 7
: ระดับ 7
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมพัฒนาการ
ไมพฒ
ั นาการ
ป 51 ทําได ระดับ 7
เทากับ 3 คะแนน

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
8.2 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
(สกอ.)
ขอคนพบ
มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอก
มหาวิทยาลัย
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
8.3 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับ
(มก.) จริงทั้งหมด

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : ระดับ 5
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 5
: ระดับ 5
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมพัฒนาการ
ไมพัฒนาการ
ป 51 ทําได ระดับ 5
เทากับ 3 คะแนน

คาเปาหมาย : รอยละ 40
ผลการประเมิน
: รอยละ 37.00

ขอคนพบ
รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับ คะแนนการประเมิน
จริงทั้งหมดเทากับ รอยละ 37.00 โดยมีเงินรายไดจริงจาก
ตนเอง : 2 คะแนน
ภายนอกทั้งหมด จํานวน 3,326,717,260.00 บาท รายรับจริง การบรรลุเปาหมาย
ทั้งหมด จํานวน 8,991,999,554.00 บาท
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
41.87
เทากับ 3 คะแนน
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ผลการประเมิน
: รอยละ 37.00
คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 2 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตนเอง
คณะกรรมการ
8.4 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสติ เต็มเวลาเทียบเทา
คาเปาหมาย : 60,800 บาทตอคน
(มก.)
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอคนพบ
: 68,427.22 บาทตอคน : 68,427.22 บาทตอคน
สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
68,427.22 บาท/คน โดยมีสินทรัพยถาวร จํานวน
ตนเอง : 2 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
3,961,919,888.00 บาท นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา จํานวน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
57,899.76 คน
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได 63,178.64
บาท/คน
เทากับ 1 คะแนน
8.5 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
คาเปาหมาย
(มก.)
: ระหวาง 5 – 9.99 % ของเกณฑ
ขอคนพบ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
: 17.40 % ของเกณฑ : 17.40 % ของเกณฑ
เทากับ 86,029.13 บาท/คน โดยมีคาใชจายทั้งหมด จํานวน
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 1 คะแนน
กรรมการ : 1 คะแนน
4,901,484,894.14 บาท นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา จํานวน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
56,974.71 คน
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได 77,337.42
บาท/คน คาคาดเคลื่อน
5.85 % ของเกณฑ
เทากับ 2 คะแนน
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
8.6 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
(มก.)
ขอคนพบ
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ เทากับ
รอยละ 16.11 โดยมีเงินเหลือจายสุทธิ จํานวน 994,411,382
บาท งบดําเนินการ จํานวน 16,171,735,726 บาท
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ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: รอยละ 10 -15
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: รอยละ 16.11
: รอยละ 16.11
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 2 คะแนน
กรรมการ : 2 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําไดรอยละ
24.92
เทากับ 2 คะแนน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
(สกอ.) ของกระบวนการบริหารการศึกษา
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย ดําเนินการได
ระดับ 7 ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิ ท ยาลั ย ภายใต ก ารมี ส ว นร ว มจากภาคี ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้ง
การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มี
การติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ
และมหาวิทยาลัย
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : ระดับ 7
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 7
: ระดับ 7
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ: 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ป 51 ทําได ระดับ 7
เทากับ 3 คะแนน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
(สกอ.) คุณภาพแกนิสิต

ผลการประเมิน
ผลประเมิน
ตนเอง
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย : ระดับ 6
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 7
: ระดับ 7
ขอคนพบ
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
คุณภาพแกนิสิต มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 7 ดังนี้
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
บรรลุ
บรรลุ
การศึกษาแกนิสิต
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
2. มีระบบสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพ พัฒนาการ
พัฒนาการ
ไปใชกับกิจกรรมนิสิต
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ป 51 ทําได ระดับ 5
4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ เทากับ 3 คะแนน
ของกิจกรรม หรือโครงการของนิสิต
5. นิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรม
ที่นิสิตดําเนินการ และในสวนที่นิสิตมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรู
และกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนิสิตอยาง
ตอเนื่อง

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.)
ขอคนพบ
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการได ระดับ 5 ดังนี้
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ
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คาเปาหมาย : ระดับ 5
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ระดับ 5
: ระดับ 5
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
ตนเอง : 3 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
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พัฒนาการ
มีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียด ที่พบและนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น และมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ผลการประเมิน
ตนเอง
ป 51 ทําได ระดับ 5
เทากับ 3 คะแนน
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ผลประเมิน
คณะกรรมการ
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...ภาคผนวก ก...
ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ที่

หนวยนับ

ภาพรวม มก.

ขอมูลอางอิง สําหรับ PI
มก.

สกอ.

องคประกอบที่ 1
1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณทั้งหมด
2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่
บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้

36

1.2

1.2

ตัวบงชี้

33

1.2

1.2

หลักสูตร

382
140
5
163
74
218

2.1

2.1

2.1

2.1

88
1
85
44
208

2.1

2.1

หลักสูตร

141
67
208

2.1

2.1

หลักสูตร

141

องคประกอบที่ 2
3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
- ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

- ระดับ ป.บัณฑิต

หลักสูตร

- ระดับปริญญาโท (แผน ก ข )

หลักสูตร

- ระดับปริญญาโท (แผน ก )

หลักสูตร

- ระดับปริญญาโท (แผน ข )

หลักสูตร

- ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

4 จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ
- ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

หลักสูตร

- ระดับ ป.บัณฑิต

หลักสูตร

- ระดับปริญญาโท

หลักสูตร

- ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

5 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมี
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร
หลักสูตร

6 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษา
ปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวน
ตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
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หลักสูตร
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ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ที่

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)
- ระดับปริญญาเอก

หนวยนับ
หลักสูตร

7 จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา
8 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด

คน

มก.

สกอ.

2.10

2.10

เรื่อง
เรื่อง

61

คาเฉลี่ย 1-5

4.37

2.17

2.2

คาเฉลี่ย 1-5

4.40
4.36
0.00
0.00
4.50
4.53
4.68
4.92
117

2.3

2.3

เรื่อง

- ระดับปริญญาเอก

เรื่อง
เรื่อง

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

คาเฉลี่ย 1-5

- ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)

คาเฉลี่ย 1-5

- ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)

คาเฉลี่ย 1-5

- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

คาเฉลี่ย 1-5

- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

คาเฉลี่ย 1-5

- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

คาเฉลี่ย 1-5

- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

คาเฉลี่ย 1-5

11 จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึน้ ใหมหรือที่
ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ
ปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล
ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม
- ระดับปริญญาตรี

67
4,485

ขอมูลอางอิง สําหรับ PI

1,099
1,038
61
1,099
1038

เรื่อง

- ระดับปริญญาโท
9 จํานวนวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร
- บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่
ตีพิมพเผยแพร
- บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่
ตีพิมพเผยแพร
10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุก
หลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ภาพรวม มก.

หลักสูตร

หลักสูตร

- ระดับ ป.บัณฑิต

หลักสูตร

- ระดับปริญญาโท

หลักสูตร

- ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

2.15

38
2
50
27
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ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ที่

12 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

หนวยนับ
คน

56,316

คน

31,414
12,749
5
18
4,023
6,699
1,041
367
59,704.87

2.4

2.4

33,878.16
12,918.05
2,574.75
4,424.86
4,871.80
7,956.69
59,624.70

2.4

2.4

คน

38,749.96
20,874.74
2,441

2.4

2.4

คน
คน

267
0

2.4
2.5

2.4
2.5

คน

80

2.5

2.5

คน

1,121

2.5

2.5

คน

- ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)

คน

- ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)

คน

- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

คน

- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

คน

- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

คน

- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

คน
FTES
FTES

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

FTES

- ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)

FTES

- ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

FTES

- ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปรับคา

FTES

- ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ปรับคา

FTES

14 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ)

FTES

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ)

FTES

15 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
16 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
17 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิต่ํากวา
ปริญญาตรี
18 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา
19 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา
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ขอมูลอางอิง สําหรับ PI
มก.
2.12

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

13 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
รวมทุกหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ภาพรวม มก.

FTES

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

สกอ.
2.12

ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ที่

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

20 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา
21 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
อาจารย (ไมมีตําแหนงวิชาการ)
22 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
23 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรอง
ศาสตราจารย
24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
ศาสตราจารย
25 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่
มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
26 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่
ทําหนาทีเ่ ปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ
27 จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของคณาจารย
28 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่
ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา (ใหวงเล็บ
จํานวนบัณฑิตทั้งหมดดวย)
29 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษา
30 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา
31 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จการศึกษา
32 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน
เริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
33 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน
เริ่มตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
34 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน
เริ่มตน ต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา

หนวยนับ

ภาพรวม มก.

ขอมูลอางอิง สําหรับ PI

คน

1,240

มก.
2.5

คน

1,335

2.6

2.6

คน

549

2.6

2.6

คน

518

2.6

2.6

คน

39

2.6

2.6

คน

927

2.13

2.13

คน

797

2.13

2.13

2.8

2.8

เรื่อง

สกอ.
2.5

คน

7,733
(8,024)

2.9

2.9

คน

7,247

2.9

2.9

คน

1,172

2.9

2.9

คน

4,485

2.9, 2.10

2.9, 2.10

คน

4,126

2.10

2.10

คน

2.10

2.10

คน

2.10

2.10

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ที่

35 ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
(เทียบจากคา 5 ระดับ)
36 จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
- ดานวิชาการวิชาชีพ

หนวยนับ
คาเฉลี่ย 1-5

3.84

คน

617

2.12

2.12

คน

196
14
17
380
4
6
2.12

2.12

2.12

2.12

คน

- ดานกีฬา สุขภาพ

คน

- ดานศิลปะและวัฒนธรรม

คน

- ดานสิ่งแวดลอม

คน

- ดานวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัย

คน

354

ขอมูลอางอิง สําหรับ PI
มก.
2.11

- ดานคุณธรรม จริยธรรม

37 จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และ
ศิษยเกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและ/
หรือวิทยานิพนธ
38 จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมาทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา
- จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมา-ระดับปริญญาตรี
- จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมา – ระดับ ป.บัณฑิต
- จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมา-ระดับปริญญาโท
- จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมา-ระดับปริญญาเอก
39 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ
- ดานวิชาการวิชาชีพ

ภาพรวม มก.

คน

คน

45,867

คน

31,636

คน

167

คน

13,559

คน

505

คน

952

คน

713

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

สกอ.
2.11

ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ที่

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

หนวยนับ

ขอมูลอางอิง สําหรับ PI
มก.

สกอ.

21
173
23
12
54

2.14

คาเฉลี่ย 1-5

3.89

3.1

3.1

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
คน

1,773

3.2

3.2

3.2

3.2

คน

282,238
34,661

- ดานคุณธรรม จริยธรรม

คน

- ดานกีฬา สุขภาพ

คน

- ดานศิลปะและวัฒนธรรม

คน

- ดานสิ่งแวดลอม

คน

40 จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา ที่ไดรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
- ดานวิชาการวิชาชีพ

ภาพรวม มก.

รางวัล

รางวัล

- ดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัล

- ดานกีฬา สุขภาพ

รางวัล

- ดานศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัล

- ดานสิ่งแวดลอม

รางวัล

องคประกอบที่ 3
41 ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการ
นักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ)
42 จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตาม
ประเภทกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรมวิชาการ
- จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม
- จํานวนกิจกรรมนันทนาการ
- จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
43 จํานวนนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม
- จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมกีฬาและ

คน

1,343
124
145
54
107

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ที่

หนวยนับ

ภาพรวม มก.

ขอมูลอางอิง สําหรับ PI
มก.

สกอ.

4.3, 4.4

4.3

4.8

-

4.4

4.5

การสงเสริมสุขภาพ

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม
นันทนาการ
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

คน

24,169

คน

30,625

คน

26,361

บาท

1,403,022,959

บาท

1,097,608,020
305,414,939

องคประกอบที่ 4
44 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค
- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน

บาท

45 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอกสถาบัน

คน

- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายในสถาบัน

คน

- จํานวนบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจาก
ภายนอกสถาบัน
- จํานวนบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายใน
สถาบัน
- จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน (ตัดซ้ําแลว)
- จํานวนบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายใน
และภายนอกสถาบัน (ตัดซ้ําแลว)
46 จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (ตัดซ้ํา)

คน

581
870
78

คน

131

คน

1,102

คน

146

เรื่อง

2,228
(1,888)
1,268
(1,053)
960
(835)
20

คน

- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
(ตัดซ้ํา)

เรื่อง

- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
(ตัดซ้ํา)

เรื่อง

- จํานวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร

เรื่อง
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ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ที่

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

หนวยนับ

ภาพรวม มก.

ขอมูลอางอิง สําหรับ PI
มก.

สกอ.

4.7

4.7
4.3,4.4,4.
5,7.7
4.3,4.4

- จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติ
หรือนานาชาติ
47 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน
refereed journal หรือในฐานขอมูล (ตัดซ้ํา)

เรื่อง

0

48 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย

คน

1,169
(1,036)
212

49 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ

คน

11

4.3,4.4,4.5,
7.7
4.3,4.4

คน

923

5.2

5.2

คน

1,931

5.2

5.2

โครงการ/
กิจกรรม
รอยละ

2,248

5.3

5.3

81.04

7.1

5.4

โครงการ/
กิจกรรม
ผลงานหรือ
ชิ้นงาน

1,228

6.2

6.2

6.2

6.2

คน

3,672
1,433

7.13

7.4

7.4

7.4

7.13

7.4

องคประกอบที่ 5
50 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
51 จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
52 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
53 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ(จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)

องคประกอบที่ 6
54 จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
55 จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค
ความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

องคประกอบที่ 7
56 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด
57 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
- ในประเทศ
- ตางประเทศ

คน
คน
คน

58 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบั

คน

1,037
396
3,672

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ที่

หนวยนับ

ภาพรวม มก.

ขอมูลอางอิง สําหรับ PI
มก.

สกอ.

การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
- ในประเทศ

คน

NA

- ตางประเทศ

คน

NA
151

7.7

7.7

144
50
32
76,204,123.00

7.12

7.12

59 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรบั
รางวัล ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
- ดานการวิจัย

คน

คน

- ดานศิลปะและวัฒนธรรม

คน

- ดานอื่นๆ

คน

60 งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

บาท

องคประกอบที่ 8
61
62
63
64

65

66
67
68
69

รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
งบดําเนินการทั้งหมด
คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวม
ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ป
การศึกษา)
คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวม
ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน
(ปงบประมาณ)
คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน (ปงบประมาณ)
คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย(ปงบประมาณ)

70 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ)
71 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ)
72 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ)
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บาท
บาท
บาท
บาท

8,991,999,514.00
121,870,489.12
6,171,735,726.00

8.2
5.7
8.5
8.1

8.1
8.1

บาท

2,476,594,280.07

8.1

8.1

บาท

1,021,644,411.44

8.1

8.1

บาท

232,085,352.99

5.5

-

บาท

40,142,879.28

6.3

-

8.1

8.1

บาท
บาท

248,112,060.52

2.18

8.1

บาท
บาท

994,411,382.00
3,961,919,888.00

8.5
8.3

8.1
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ขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
ที่

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

หนวยนับ

ภาพรวม มก.

ขอมูลอางอิง สําหรับ PI
มก.

สกอ.

9.3

9.3

องคประกอบที่ 9
73 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

ระดับ

การศึกษาภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ.

5

ขอมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

359
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362
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364

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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365

366

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

367

368

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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369

370

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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371

372

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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374

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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375

376

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

377

378

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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380

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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381

382

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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384
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386

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

387

388

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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389

390

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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391

392

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

...ภาคผนวก ข...
รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2551 - 2553
ลําดับ

ตําแหนง

1
2

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

3
4
6
7
8
9
10

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

11
12
13
14
15
16

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาขาราชการ มก.
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร

17

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร

18

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร

19

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร

20

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร

21

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร

22

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร

23

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร

24
25
26
27
28

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา

ชื่อ-นามสกุล
ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย
ศาสตราจารย ดร. นิวัติ เรืองพานิช
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย)
ดร.ชุมพล พรประภา
ดร.ธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
ดร.พรชัย รุจิประภา
ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ
นายมนตรี คงตระกูลเทียน
ศาสตราจารย ดร.เกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
นายศิริ ชมชาญ
นายสมบัติ ศานติจารี
นายอนันต เภตรา
รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน
นายอํานวย เนตยสุภา
รองศาสตราจารย ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม
(รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ)
ผูชวยศาสตราจารยมยุรี เทศผล
(รองอธิการบดีฝายอํานวยการ)
รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย สิริพลวัฒน
(คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม
(คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร)
รองศาสตราจารย ดร.สาโรช อังสุมาลิน
(คณบดีคณะเศรษฐศาสตร)
รองศาสตราจารย ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ
(คณบดีคณะสังคมศาสตร)
ผูชวยศาสตราจารยอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
(ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม)
ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
(ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค ปติปญญา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม
รองศาสตราจารย ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ลําดับ

ตําแหนง

29
30
31
32
33

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

394

ชื่อ-นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข
รองศาสตราจารย ดร.ธารินี พงศสุพัฒน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จางภากร
รองศาสตราจารย ดร.ปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ งามเจริญ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

...ภาคผนวก ค...
รายนามผูบ ริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ

ตําแหนง
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.ยืน ภูวรวรรณ

รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน

รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ

ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน

รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

รศ.ดร.พงษศักดิ์ สุริยวนากุล

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

รศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

อาจารยปญญา เหลาอนันตธนา

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

อาจารยศรันยา เกษมบุญญากร

ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ

อาจารยถวัลยศักดิ์ เผาสังข

ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ

รองศาสตราจารยสุพัฒน ธีรเวชเจริญ

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ดร.วราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร

ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน

ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสดิ์

ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ

ผศ.นงลักษณ งามเจริญ

ผูชวยอธิการบดี ฝายอํานวยการ

รศ.ดร.พันธปติ เปยมสงา
ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ผศ.โสภณ อุไรชื่น

ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

นางวรพร อรามรักษ

ผูชวยอธิการบดี

นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล

ผูชวยอธิการบดี

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร

ตําแหนง
ผูชวยอธิการบดี

รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ

ผูชวยอธิการบดี

รศ.ดร.ชุลีรัตน จรัสกุลชัย

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

รศ.จงกล แกนเพิ่ม
ผศ.ดร.สิรินทรพร สินธุวณิชย

ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน

ผศ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร
นางอัมพร รัตนภักดิ์

ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตกําแพงแสน
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน

ผศ.จําลอง เจียมจํานรรจา

ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการนิสิตและประสานงานชุมชน วิทยาเขตศรีราชา

รศ.ศิริพร อองรุงเรือง

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและสารสนเทศ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร

ดร.สมจิตต ปาละกาศ
ผศ.ดร.ทรงวุฒิ เฮงพระธานี

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร

ผศ.อนุกูล วัฒนสุข

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร

ดร.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
นายสัตวแพทย ดร.เสรี กุญแจนาค

ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

อาจารยสุจิณณา กรรณสูต

ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

อาจารยเบญญา กสานติกุล

ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ฝายบริหาร

อาจารยวีระชัย ธนมัยมาศ

ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วาที่รอยตรีอํานวย ตันพานิชย
อาจารยพนม ทาวดี

ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อาจารยฐาปนี เฮงสนั่นกูล
นายสมภพ จรุงธรรมโชติ

ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
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ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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...ภาคผนวก ง...

คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ 330 /2553
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
......................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สงตนสังกัดภายใน 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงาน
ประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ที่ปรึกษา
3. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
4. รองอธิการบดีฝา ยวิจยั
5. รองอธิการบดีฝายอํานวยการ
ที่ปรึกษา
6. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
ที่ปรึกษา
7. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
8. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ที่ปรึกษา
9. รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ
ที่ปรึกษา
10. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
ที่ปรึกษา
11. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
ที่ปรึกษา
12. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่ปรึกษา
13. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
ประธานกรรมการ
14. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
กรรมการ
15. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
16. ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก.
กรรมการ
17. ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
กรรมการ
.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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18. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
19. ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร
กรรมการ
20. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม
กรรมการ
21. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
กรรมการ
22. ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
กรรมการ
23. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
24. ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
25. ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
กรรมการ
26. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรรมการ
27. ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
กรรมการ
28. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
29. ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
30. ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
กรรมการ
31. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
32. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
33. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
34. นางมณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
35. นางสาวเพชรรัตน โชครุง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
36. นางสาววิชุตา บุญเกตุ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มหี นาที่รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนสิ้นการดําเนินงาน
สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2553

(รองศาสตราจารยวุฒิชยั กปลกาญจน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....

...ภาคผนวก จ...

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553
----------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพัฒนาตัว บงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในที่ครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพ และทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีนโยบายให
สถาบันอุดมศึกษานําไปใชในการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความ
เหมาะสมของแตละสถาบัน สําหรับใชในกํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแตป
การศึ ก ษา 2550 เป น ต น ไป และจั ด ให มี ก ารประเมิ น ตนเองตามแนวทางในคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา พรอมทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปดเผยตอสาธารณชน นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จึ ง ขอแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ประจําป 2553 ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดตามบัญชีรายชื่อที่
แนบท า ย เพื่ อ ดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ตามผลการดํ า เนิ น งานในรอบป
การศึกษา 2552 ในระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2553 และนําเสนอรายงานผลการประเมินฯ ตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีรายนามดังตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
2. รองศาสตราจารยจันทนี เพชรานนท
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ทิพากร
4. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
5. รองศาสตราจารยวจิ ิตพาณี เจริญขวัญ
6. นางประไพพิศ มงคลรัตน
7. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ เพรียบพรอม
8. รองศาสตราจารยบพิธ จารุพันธุ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประธานคณะกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
กรรมการ
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
กรรมการ
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กรรมการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

.....รายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.....
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9. รองศาสตราจารย ดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
10. นายพิชิตชัย ผองอุดม
11. รองศาสตราจารย เพ็ญรัตน หงษวิทยากร
12. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
13. นายธเนศ ดาวรุงโรจน
14. นางสาวเพชรรัตน โชครุง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 22

กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารยวุฒิชยั กปลกาญจน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2553 (แกไข ครั้งที่ 1)
----------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํ า ป 2553 นั้ น เนื่ อ งจาก
ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ติดภารกิจสําคัญไมสามารถดําเนินการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระหวางวันที่
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2553 ได ดังนั้น จึงขอให ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร พนจากการเปนกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารยวุฒิชยั กปลกาญจน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เอกสารทางวิชาการ 13/2553
คณะดําเนินงาน
ที่ปรึกษา

บุคลากรสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
ผูรวบรวมขอมูลและ
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
พิสูจนอกั ษร
นางมณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
นางสาวเพชรรัตน โชครุง
ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
นางสาววิชุตา บุญเกตุ
ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
นางสาวอรอุมา แกวมณีโชติ
ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ศิลป นางสาวเพชรรัตน โชครุง
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