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คํานํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทํารายงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2550 เปนเอกสาร
ที่สรุปผลการประเมินตนเองตามวงจรของการประกันคุณภาพ (PDCA) ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ สถาบั น เพื่ อ ใช ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในชวงวันที่ 14-19 กันยายน 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สาระสําคัญ
ของรายงานประกันคุณภาพฉบับนี้ไดสะทอนการพัฒนาคุณภาพการปฏับัติงาน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพรวมทั้งการสรางผลผลิตที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและนําพาประเทศสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมการดําเนินงานในพันธกิจตางๆ โดยแสดงผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้ง 4
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม
2551) ตามตัวบงชี้ใน 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักประกันคุณภาพไดทําหนาที่ประสานงานในการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารรายงาน ขอขอบคุณในความรวมมือเปน
อยางดีจากทุกหนวยงานในการดําเนินการครั้งนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวา “รายงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ฉบับนี้ จะเปน เอกสารที่แสดงใหผูเ กี่ยวของและคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในไดรับทราบถึ งศักยภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ยอยางชั ดเจน
สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาถายทอดความรูแกสังคมไทย และสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ

(รองศาสตราจารยวุฒชิ ัย กปลกาญจน)
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สวนที่

1

ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.1 ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย
@

ชื่อหนวยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Kasetsart University

@

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศวาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน

ตราสัญลักษณ
ตราประจํามหาวิทยาลัยเปนรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยูกึ่งกลาง ลอมรอบดวย
กลีบบัวคว่ําและกลีบบัวหงายและมีขอความวา "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๔๘๖" ลอมรอบเปน
ชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2540 เลมที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง
@

@

ประวัติความเปนมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเปนแหง
แรกของประเทศไทย โดยถือกําเนิดจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อ พ.ศ. 2460 ตอมาไดขยาย
แ ล ะ ย ก ฐ า น ะ ขึ้ น เ ป น วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร แ ล ะ พั ฒ น า ต อ ม า จ น ก ร ะ ทั่ ง ก อ ตั้ ง เ ป น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับแรก เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ 2486 ตอมาระหวาง พ.ศ. 2486 – 2504 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึง
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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6 ฉบับ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 คือฉบับปจจุบัน ไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 115 ตอนที่ 15 ก วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2541
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขตหลัก และวิทยาเขตที่อยูระหวางการจัดตั้ง โดยมุงเนนการพัฒนาตาม
ศักยภาพและความตองการของชุมชนอีก 3 วิทยาเขต ดังนี้
วิทยาเขตบางเขน
ตั้งอยูเลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 มีเนื้อที่
ประมาณ 846 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 31 หนวยงาน ประกอบดวย 16 คณะ 7 สํานัก 7 สถาบัน และ 1
ศู น ย ได แ ก คณะเกษตร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะประมง คณะมนุ ษ ยศาสตร คณะวนศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย บัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาลัยสิ่งแวดลอม สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักพิพิธภัณฑ
และวัฒนธรรมการเกษตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม สํานักหอสมุด สํานักประกันคุณภาพ สํานักงาน
อธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถาบันอินทรียจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรม
ศึกษาราชนครินทร สถาบันวิชาการดานสหกรณ ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยสมทบอีก 2 แหง ซึ่งเปนหนวยงานที่ไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยแตอยูใน
การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน
วชิ ร ะ สาขาที่ เ ป ด สอนครอบคลุ ม ทั้ ง ทางเกษตรศาสตร วิ ท ยาศาสตร ศิ ล ปศาสตร บริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร และ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปดสอนครบทุกระดับปริญญาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
วิทยาเขตกําแพงแสน
ตั้งอยูเลขที่ 1 หมู 6 ถนนมาลัยแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
73140 มีเนื้อที่ 7,951.75 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 11 หนวยงาน ประกอบดวย 5 คณะ 1 สํานักงาน 2 สํานัก
2 สถาบัน และ 1 ศูนย ไดแก คณะเกษตรกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรกําแพงแสน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สํานักงาน
วิทยาเขต สํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน สํานักหอสมุดกําแพงแสน และสถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว และศูนย
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
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วิทยาเขตศรีราชา
ตั้งอยูเลขที่ 199 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
มีเนื้อที่ประมาณ 199 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 7 หนวยงาน ประกอบดวย 5 คณะ และ 1 สํานักงาน และ
1 สํานัก ไดแก คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตศึกษาสถาน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สํานักงานวิทยาเขต และสํานัก
วิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ตั้งอยูเลขที่ 59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 มีเนื้อที่
ประมาณ 4,000 ไร และหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 700 ไร มีหนวยงานทั้งหมด 6 หนวยงาน ประกอบดวย
3 คณะ 1 สํานักงาน 1 สํานัก และ 1 สถาบัน ไดแก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สํานักงานวิทยาเขต สํานักวิทย
บริการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เปดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่
ตั้งอยูที่ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่เปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสของการศึกษาสูภูมิภาค ปจจุบันโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
กระบี่ยังไมไดเปดทําการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง และอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 742 ไร 1 งาน
6.5 ตารางวา ตั้งอยูระหวางเขตติดตอของ 3 ตําบล ใน 2 อําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยูหางจาก
ศูนยราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร สําหรับหลักสูตรที่เปดสอน มีจํานวน 2 หลักสูตร
ประกอบดวย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (ภาคพิเศษ) และ
หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต ตอเนื่อง (ภาคพิเศษ)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,876 ไร
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอน มี จํ า นวน 1 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต สาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ แผน ข โดยคณะเศรษฐศาสตร เปนผูบริหารหลักสูตร
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย และวัตถุประสงค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค ไวดังนี้
ปรัชญา และปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และ
พัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และ
คุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และ
ความเปนอารยะของชาติ
@

วิสัยทัศน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ มี ผ ลงานเปน ที่ย อมรั บ ในมาตรฐานสากล เปน แกนนํา ในการระดมภู มิป ญญา เพื่ อ พัฒ นา
ประเทศอยางยั่งยืน และมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก
@

ภารกิจ
สะสมภูมิปญญา สราง และพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรู
ผล อยูในคุณธรรม มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแขงขันไดใน
ตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชน และ
รับผิดชอบตอสังคม เพื่อเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง
@

วัตถุประสงค
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยในศาสตรและศิลปทุกสาขาวิชา
อยางทัดเทียม ตอเนื่อง และเปนสากล ทั้งนี้โดยผดุงความเปนเลิศทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตร
สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เป น แหล ง วิ ช าการที่ เ ข ม แข็ ง ของประเทศ สามารถชี้ นํ า ทางด า นเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ เพื่อสรางความเจริญแกสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
3. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ประหยั ด
คลองตัวโปรงใส และตรวจสอบได เนนความเปนธรรมใหแกบุคลากร และสรางเสริมจิตสํานึกที่ตอง
รับผิดชอบตอสังคม
4. เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนและสมาชิกชุมชนทุกวัยใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย
ระดมและผสมผสานความรูชุมชนทองถิ่นกับวิทยาการสมัยใหมเปนภูมิปญญาไทย โดยใชชองทางจัด
การศึกษา การบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสูภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ
@
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1.3 สีประจํามหาวิทยาลัยและตนไมประจํามหาวิทยาลัย
สี ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย คื อ สี เ ขี ย วใบไม และต น ไม ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย คื อ ต น นนทรี
(Peltophorum pterocarpum ) นนทรีทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปลูกตนนนทรี จํานวน 9
ตน ณ บริเวณหนาหอประชุม มก. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 เวลา 15.30 น. นับเปนวันประวัตศิ าสตร
นนทรีทรงปลูกที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตองจารึกไวในดวงจิตอยางไมมีวันลืม

1.4 แผนปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ในรอบปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตามประกาศแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งมีสาระสําคัญบนพื้นฐานหลักการ
ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 – 2551) โดย
ไดนําผลจากการระดมความคิดของที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3
(3rd KU SUMMIT) เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ณ จังหวัดชลบุรี ผนวกกับแผน/โครงการตาง ๆ
ที่ ห น ว ยงานได เ สนอเพื่ อ นํ า มากํ า หนดโครงการและงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร ใ นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2549 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2549 และครั้งที่ 8/2550 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2550 (เปนการนําเสนอเพื่อปรับดัชนีคาเปาหมายใน
ป ง บประมาณ พ.ศ.2551 ให สู ง ขึ้ น ในลั ก ษณะท า ทาย เพื่ อ การจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2551) โดยไดกําหนดวิสัยทัศน พั นธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 ไวดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต (ขอ 1 กระทรวงศึกษาธิการ)
2. การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน (ขอ 5 กระทรวงศึกษาธิการ)
3. การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบบริหารจัดการ (ขอ 8 กระทรวงศึกษาธิการ)
4. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ (ขอ 9 กระทรวงศึกษาธิการ)
5. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน (ขอ 6
กระทรวงศึกษาธิการ)

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เปาประสงค
1. เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาสศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันการศึกษา
ชั้นนําของประเทศโดยรูปแบบและวิธีการตางๆ ที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความตองการของเยาวชนและประชาชน และเกิดประโยชนตอชุมชน
2. เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็งสามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศและเปนแกนนําในการพัฒนา
ชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
3. ไดรับการยอมรับในฐานะองคกรที่มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและ
รวมผิดชอบตอสังคม
4. สร า งองค ค วามรู ใ หม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานด า นการศึ ก ษาและการวิ จั ย ใน
สาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ในแต ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร แ ละเป า ประสงค ได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และเป า หมายกลยุ ท ธ ห ลั ก
เจาภาพหลัก งบประมาณตามยุทธศาสตร ไวดังตอไปนี้
Å ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิงดังนี้
02-04-016 02-04-020
เปาประสงค เยาวชนและประชาชนได รั บ โอกาสศึ ก ษาหาความรู จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป น
สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศโดยรูปแบบและวิธีการตางๆ ที่หลากหลายทั้ง
การศึ กษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ เ ปน ความ
ตองการของเยาวชนและประชาชน และเกิดประโยชนตอชุมชน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
6. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสังคมศาสตร
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เปาหมาย 2550
4,052 คน
4,728 คน
20,288 คน
152 คน
183 คน
818 คน
3,052 คน
2,751 คน

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานสังคมศาสตร
10. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน
11. จํานวนนิสิตเขาใหมในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
12. จํานวนนิสิตที่คงอยูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
13. รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติของสถาบันที่เพิ่มขึ้น
14. รอยละของนิสิตใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ และภาคพิเศษ สาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพที่เพิ่มขึ้น
15. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 3 – 12 เดือน ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ

เปาหมาย 2550
10,537 คน
33 คน
80 คน
285 คน
รอยละ 1.40
รอยละ 2.80
รอยละ 76.26

กลยุทธหลัก
1. จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายสามารถปรับปรุงหลักสูตรไดคลองตัวและสามารถตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมายในระดับชาติและนานาชาติ
3. ปรับปรุงระบบการรับนิสิตเพื่อใหผูเรียนในภูมิภาคและผูดอยโอกาสทางการศึกษาสามารถเขา
ศึกษาในวิทยาเขตตาง ๆ และหรือไดมีโอกาสเขาถึงระบบการศึกษาเรียนรูไดอยางทั่วถึง โดยเนนคุณภาพ
ของผูเขาศึกษา
4. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศและระบบสื่ อ สารทางไกล เพื่ อ การศึ ก ษาและการ
ใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ
5. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสและผูพิการโดยอาศัยรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสม
เจาภาพหลัก
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การฝกทักษะดานอาชีพเพือ่ แกปญหาความยากจน
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้
01-02-010 02-04-020 01-02-008
เปาประสงค

เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็งสามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศและเปนแกนนําใน
การพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
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ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา

เปาหมาย 2550
18,700 คน
495 ครั้ง

กลยุทธหลัก
1. ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและของ
ประเทศและเพื่อใหสามารถนําไปใชในการแกปญหาของชุมชนและสังคมไดอยางแทจริง
2. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและสนับสนุนองคกรทองถิ่นใหมีการพัฒนาบนฐานความรูอยาง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายฐานขอมูลเพื่อเผยแพรองคความรูสูสังคม
4. ประสานความร ว มมื อ ระหวา งภาครัฐ และเอกชนเพื่ อนํา วิท ยาการที่เ หมาะสมมาพั ฒ นา
ศักยภาพใหกับชุมชนและประเทศ
เจาภาพหลัก
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบบริหารจัดการ
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัส ดังนี้
06-32-189 06-32-191 06-32-193 06-32-194 02-05-022
เปาประสงค

ไดรับการยอมรับในฐานะองคกรที่มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส
และรวมรับผิดชอบตอสังคม

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนนิสิตทั้งหมด
2. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปาหมาย 2550
31,643 คน
12 โครงการ
4,850 คน

กลยุทธหลัก
1. พัฒนาระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและขอบังคับในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
3. ระดมทรัพยากรและแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพ
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4. พัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของตนเองและตามความตองการของหนวยงานใหเปนผูมี
ความรูและความคิดทันสมัย มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมี
จิตสํานึกในการพัฒนาคุณธรรม
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาเขต
6. สงเสริมอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
เจาภาพหลัก
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัส ดังนี้
02-04-016 02-04-020
เปาประสงค

เยาวชนและประชาชนได รั บ โอกาสศึ ก ษาหาความรู จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป น
สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ โดยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความ
ตองการของเยาวชนและประชาชนและเกิดประโยชนตอชุมชน

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จํานวนนิสติ ที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จํานวนนิสติ ที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. จํานวนนิสติ ที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตร
6. จํานวนนิสติ ที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8. จํานวนนิสติ ที่รับเขาใหมดานสังคมศาสตร
9. จํานวนนิสติ ที่คงอยูดานสังคมศาสตร
10. จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน
11. จํานวนนิสิตเขาใหมในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
12. จํานวนนิสิตที่คงอยูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เปาหมาย 2550
4,052 คน
4,728 คน
20,288 คน
152 คน
183 คน
818 คน
3,052 คน
2,751 คน
10,537 คน
33 คน
80 คน
285 คน
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
13. รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติของสถาบันที่เพิ่มขึน้
14. รอยละของนิสิตใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ และภาค
พิเศษ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพที่เพิ่มขึน้
15. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 3 – 12 เดือน
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ

เปาหมาย 2550
รอยละ 1.40
รอยละ 2.80
รอยละ 76.26

กลยุทธหลัก
1. จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายสามารถปรับปรุงหลักสูตรไดคลองตัวและสามารถตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมายในระดับชาติและนานาชาติ
3. ปรับปรุงระบบการรับนิสิตเพื่อใหผูเรียนในภูมิภาคและผูดอยโอกาสทางการศึกษาสามารถเขา
ศึกษาในวิทยาเขตตาง ๆ และหรือไดมีโอกาสเขาถึงระบบการศึกษาเรียนรูไดอยางทั่วถึง โดยเนนคุณภาพ
ของผูเขาศึกษา
4. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศและระบบสื่ อ สารทางไกล เพื่ อ การศึ ก ษาและการ
ใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ
5. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสและผูพิการโดยอาศัยรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสม
เจาภาพหลัก
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัส ดังนี้
03-14-089 03-14-090 03-14-094 02-04-016 06-32-193
เปาประสงค

สรางองคความรูใหมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัย
ในสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. จํานวนโครงการวิจัยใหม
2. จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินงาน
3. จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ
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เปาหมาย 2550
215 โครงการ
83 โครงการ
107 โครงการ

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กลยุทธหลัก
1. ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการในสาขาที่มีศักยภาพ
2. ผลิ ต นั ก วิ จั ย รุ น ใหม ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นางานวิ จั ย ทั้ ง งานวิ จั ย พื้ น ฐานและงานวิ จั ย
ประยุกต
3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและสังคมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยสนับสนุนการวิจัยใน
การศึกษาทุกระบบ
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาเขต
5. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้นอยางมีมาตรฐาน
เจาภาพหลัก
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1.5 การบริหารองคกรและการจัดหนวยงาน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ที่ประชุมคณบดี

สภาขาราชการ

รองอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี

ผูอํานวยการกอง

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

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

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

หัวหนาภาควิชา/ฝาย

แหลงขอมูล : กองแผนงาน
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รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เลขานุการ
คณะ/สถาบัน/สํานัก/
วิทยาลัย/ศูนย
ณ สิงหาคม 2551

1.6 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
• นิสิต
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิตทั้งหมด ทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 50,081 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 โดยมีนิสิตเขาใหมทุกระดับ จํานวนทั้งสิ้น
16,678 คน รายละเอี ย ดดั ง ตารางที่ 1.2 และนิ สิ ต ใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ รั บ ในป ก ารศึ ก ษา 2550
มีจํานวนทั้งสิ้น 12,638 คน จําแนกตามประเภทการรับเขา รายละเอียดดังตารางที่ 1.3
สวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 10,471 คน รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.4 และมีการสํารวจการไดงานทําบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาไปแลว 6 เดือน (กันยายน
2550) รายละเอียด ดังตารางที่ 1.5

ตารางที่ 1.1 จํานวนนิสิตทัง้ หมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับ
การศึกษา ปการศึกษา 2550

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 29,003

รวม

เอก

โท

ประกาศนียบัตร

ตรี

รวม

รวม

เอก

โท

ประกาศนียบัตร

ตรี

รวม

ภาคพิเศษ

เอก

โท

ประกาศนียบัตร

หนวยงาน

ตรี

ภาคปกติ

15 4,144 977 34,139 9,785 24 5,874 259 15,973 38,788 39 10,018 1,236 50,081

วิทยาเขตบางเขน

16,058

10 3,677 813 20,558 5,317 24 5,212 213 10,766 21,375 34

8,889 1,026 31,324

วิทยาเขตกําแพงแสน

4,554

5

วิทยาเขตศรีราชา

5,165

-

-

-

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

3,226

-

-

-

วิทยาเขตกระบี่*

-

-

-

-

-

วิทยาเขตลพบุรี*

-

-

-

-

วิทยาเขตสุพรรณบุรี*

-

-

-

สถาบันสมทบ

710

-

-

รวมทั้งหมด

29,713

หมายเหตุ : *โครงการจัดตั้ง

467 164 5,190 1,147 -

126

17

1,290 5,701

5

593

181 6,480

5,165 1,980 -

235

-

2,215 7,145

-

235

-

7,380

3,226 406

-

77

29

512

3,632

-

77

29

3,738

-

-

138

-

138

-

-

138

-

138

-

-

-

86

-

86

-

-

86

-

86

-

-

935

-

-

-

935

935

-

-

-

935

-

710

-

-

31

-

31

710

-

31

-

741

15 4,144 977 34,849 9,785 24 5,905 259 15,973 39,498 39 10,049 1,236 50,822

ที่มา : กองแผนงาน

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตารางที่ 1.2 จํานวนนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต คณะ และระดับ
การศึกษา ปการศึกษา 2550
วิทยาเขต / คณะ

ปริญญา
ตรี

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร ปริญญา
บัณฑิต
โท

ปริญญา
เอก

รวม
(คน)

วิทยาเขตบางเขน
เกษตร

6,147
265

34
-

3,226
178

256
33

9,663
476

บริหารธุรกิจ

577

-

730

-

1,307

ประมง
มนุษยศาสตร
วนศาสตร

226
530
273

-

43
143
77

10
23
6

279
696
356

วิทยาศาสตร

640

-

202

34

876

วิศวกรรมศาสตร
ศึกษาศาสตร
เศรษฐศาสตร

1,356
156
548

10
-

702
318
283

35
62
2

2,093
546
833

สถาปตยกรรมศาสตร
สังคมศาสตร
สัตวแพทยศาสตร

76
807
112

-

45
181
8

6
-

127
988
120

อุตสาหกรรมเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม

537
44
-

24
-

159
26

26
7

746
44
33

บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ)

-

-

131

12

143

- การจัดการทรัพยากร
- พัฒนาสังคม

-

-

19
65

-

19
65

- พันธุวิศวกรรม
- การใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

-

-

6

4

10

-

-

12

-

12

- ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร
- คณิตศาสตรศึกษา
วิทยาเขตกําแพงแสน
เกษตร กําแพงแสน
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

2,029
564
727

4
-

17
12
196
88
7

8
68
25
4

25
12
2,297
677
738

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

192
486

-

59

10
-

202
545
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วิทยาเขต / คณะ

ปริญญา
ตรี

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร ปริญญา
บัณฑิต
โท

ปริญญา
เอก

รวม
(คน)

สัตวแพทยศาสตร

-

4

9

-

13

วิทยาศาสตรการกีฬา
บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ)

60
-

-

26
7

18
11

104
18

- เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

-

-

7
-

8
3

15
3

วิทยาเขตศรีราชา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

2,644
354

-

111
-

-

2,755
354

วิทยาการจัดการ
วิศวกรรมศาสตรศรีราชา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

1,652
480
158

-

-

-

1,652
480
158

-

-

111

-

111

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

1,131
120
519

-

35
35

-

1,166
120
554

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

492

-

-

-

492

วิทยาเขตกระบี่*
สาขาการบริหารการศึกษา

-

-

73
73

-

73
73

วิทยาเขตลพบุร*ี
สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

-

-

37
37

-

37
37

วิทยาเขตสุพรรณบุรี*
สาขาการจัดการโรงแรมและทองเทีย่ ว
สาขาสาธารณสุขศาสตร (ตอเนือ่ ง)

482
116
366

-

-

-

482
116
366

สถาบันสมทบ
วิทยาลัยการชลประทาน

205
82

-

-

-

205
82

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ

123

-

-

-

123

12,638

38

3,678

324

16,678

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : *โครงการจัดตั้ง
ที่มา

: กองแผนงาน

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตารางที่ 1.3

จํานวนนิสิตรับใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต
และประเภทการรับเขา ปการศึกษา 2550
วิทยาเขต

ประเภทการรับเขา
สอบผาน สกอ.
มก.รับตามขอตกลง
พสวท.

บางเขน

กําแพง
ศรีราชา
แสน

เฉลิม
พระเกียรติ
จ.สกลนคร

สุพรรณบุร*ี

รวม

สถาบัน
สมทบ

รวม
ทั้งสิ้น

4,372
35
13

860
234
-

1,418
-

249
-

56
-

6,955
269
13

82
-

7,037
269
13

สควค.

1

-

-

-

-

1

-

1

สสวท.

7

-

-

-

-

7

-

7

สวทช.

4

-

-

-

-

4

-

4

โครงการพัฒนากลุมประเทศอินโดจีน

1

-

-

-

-

1

-

1

โครงการออทิสติก

1

-

-

-

-

1

-

1

รับโอน

1

-

-

-

-

1

-

1

โครงการสมเด็จพระเทพฯ

1

1

-

-

-

2

-

2

โครงการรวมมือกับหนวยงานอื่น/ จ. นครปฐม

1

3

-

-

-

4

-

4

ศอบต

5

-

-

-

-

5

-

5

โครงการความรวมมือกับ จ.ในภูมิภาค
ตะวันตก
มก.รับโดยตรง
โควตาพิเศษ

1,740
307

230
935
220

1,226
310

882
-

426
-

230
5,209
837

123
-

230
5,332
837

นักกีฬาดีเดน

103

41

-

-

-

144

-

144

นักกีฬาทีมชาติ

23

1

-

-

-

24

-

24

โครงการโอลิมปกวิชาการ

4

1

-

-

-

5

-

5

วิจัยดีเดน

8

-

-

-

-

8

-

8

ดนตรีดีเดน

56

-

-

-

-

56

-

56

สว.มก.

50

-

-

-

-

50

-

50

โควตาบุตรเกษตรกร/ชาวประมง

9

97

-

-

-

106

-

106

- โควตาสวนกลาง

9

-

-

-

-

9

-

9

- โควตาคณะ

-

97

-

-

-

9

-

9

โครงการขยายโอกาส

-

-

222

-

-

222

-

222

โครงการรับบุคคล ณ มก.ฉกส.

-

-

-

565

-

565

-

565

2 ปริญญาคูขนาน

44

-

-

-

-

44

-

44

2 ปริญญานานาชาติ

30

-

-

-

-

30

-

30

โครงการ IUP

30

-

-

-

-

30

-

30

รับตรงจากคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

181

3

13

-

-

197

123

320
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วิทยาเขต

ประเภทการรับเขา

บางเขน

กําแพง
ศรีราชา
แสน

เฉลิม
พระเกียรติ
จ.สกลนคร

สุพรรณบุร*ี

รวม

สถาบัน
สมทบ

รวม
ทั้งสิ้น

นิสิตไทยหัวใจเกษตร

44

-

-

-

-

44

-

44

โครงการรับสาธิตเขาคณะวิศวกรรมศาสตร

8

-

-

-

-

8

-

8

โครงการรับนักเรียนเรียนดี

22

-

-

-

-

22

-

22

โครงการรับนักเรียนที่ 1, ที่ 2

-

-

3

-

-

3

-

3

โครงการรับเพิ่มสกลนคร

-

-

--

164

-

164

-

164

โควตาสาธิต มก.

118

3

7

-

-

128

-

128

โครงการภาคพิเศษ

703

569

671

153

426

2,522

-

2,522

6,147

2,029

2,644

1,131

482

12,433

205

12,638

รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ : *โครงการจัดตั้ง
ที่มา

: กองแผนงาน

ตารางที่ 1.4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับ
การศึกษา รุนปการศึกษา 2550
วิทยาเขต

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ตรี ปบ.** โท เอก รวม

ตรี ปบ.** โท เอก รวม

ตรี ปบ.** โท เอก

รวม

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

5,676 16 1,036 99 6,827 1,483 38 2,116 7 3,644 7,159 54 3,152 106 10,471

วิทยาเขตบางเขน

3,183 13

937 88 4,221 616

38 1,798 3 2,455 3,799 51 2,735 91

6,676

วิทยาเขตกําแพงแสน

926

3

99 11 1,039 154

-

65

2 221 1,080

3

164 13

1,260

วิทยาเขตศรีราชา

821

-

-

-

821 291

-

112

-

403 1,112

-

112

-

1,224

วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร

563

-

-

-

563 133

-

28

2 163 696

-

28

2

726

วิทยาเขตกระบี่*

-

-

-

-

-

-

-

69

-

69

-

-

69

-

69

วิทยาเขตลพบุรี*

-

-

-

-

-

-

-

39

-

39

-

-

39

-

39

วิทยาเขตสุพรรณบุรี*

-

-

-

-

-

243

-

-

-

243 243

-

-

-

243

183

-

-

-

183

46

-

5

-

51

229

-

5

-

234

สถาบันสมทบ

หมายเหตุ : * โครงการจัดตั้ง
** ประกาศ นียบัตรบัณฑิต
ที่มา

: กองแผนงาน
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตารางที่ 1.5 การสํารวจผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังจากจบการศึกษา 6 เดือน
จําแนกตามการมีงานทําอยูเดิม การไดงานทํา ศึกษาตอและยังไมไดทํางาน รุนปการศึกษา
2549
ขอบเขต

จํานวน จํานวน ผูที่
ผูสําเร็จ ผู ทํางาน
การ บันทึก เดิม
ศึกษา ขอมูล

วิทยาเขต

บัณฑิตที่
ศึกษาตอ
จํานวน

๏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

%

บัณฑิตที่ทํางานแลว
ขอมูล
ที่ องคกรรัฐ อาชีพ อื่นๆ
รวม
สํารวจ และ อิสระ และ
เอกชน
ไม
ร
ะบุ
การได
งาน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน %

บัณฑิตที่ยัง
ไมไดทํางาน
จํานวน %

6,930 6,388 368 1,286

20.13 4,734

3,668

111

11

3,790

80.06

944

19.94

- วิทยาเขตบางเขน

3,798 3,627

27

937

25.83 2,663

2,087

58

8

2,153

80.85

510

19.15

- วิทยาเขตกําแพงแสน

1,081

839

40

153

18.24

646

499

27

1

527

81.58

119

18.42

- วิทยาเขตศรีราชา

1,112 1,057

9

136

1.87

912

695

18

-

713

78.18

199

21.82

- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

696

92

55

8.66

488

367

8

2

377

77.25

111

22.75

2.00
25
12.84 109
19.97 4,843

20
99
3,767

1
112

11

20
100
3,890

80.00
91.74
80.32

5
9
953

20.00
8.26
19.68

- วิทยาเขตสุพรรณบุรี *
๏ สถาบันสมทบ
ระดับปริญญาตรี

635

243 230 200
5
229 148 20
19
7,159 6,536 388 1,305

หมายเหตุ : *โครงการจัดตั้ง
ที่มา

: กองแผนงาน

• บุคลากร
ในป ก ารศึ ก ษา 2550 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านทุ ก ประเภท
รวมทั้งสิ้น 9,581 คน โดยมีขาราชการ จํานวน 2,751 คน ลูกจางประจํา จํานวน 1,244 คน พนักงานเงิน
รายไดและพนักงานราชการ จํานวน 2,807 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 2,586 คน และ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1.6
อาจารยประจํ า ที่ทํ าหน าที่ ผลิตบัณฑิต (ไมนั บ อาจารย รร.สาธิตฯ) มีจํา นวน 2,255 คน
มีสัดสวนคุณวุฒิ ต่ํากวาตรี : ตรี : โท : เอก = 0.04 : 5.45 : 50.24 : 44.26 และสัดสวนตําแหนงทาง
วิชาการ อ. : ผศ. : รศ. : ศ. = 50.64 : 23.95 : 24.17 : 1.24 รายละเอียดดังตารางที่ 1.7
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ตารางที่ 1.6 จํานวนบุคลากร จําแนกตามวิทยาเขตและประเภท ปการศึกษา 2550
ลูกจางชั่วคราว
ลําดับ
ที่

วิทยาเขต

1 บางเขน
2 กําแพงแสน
3 เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
4 ศรีราชา
5 ลพบุรี*
6 สุพรรณบุรี*
7 กระบี่*
รวม
คิดเปนรอยละ
หมายเหตุ * โครงการจัดตั้ง

ขาราชการ พนักงาน

ลูกจาง
ประจํา

เงินงบ
ประมาณ

เงิน
รายได

พนักงานเงิน พนักงาน
รายได
ราชการ

ลูกจาง
ชาวตาง
ประเทศ

ผูทรง
คุณวุฒิ
พิเศษ

ผูมีความรู
ความ
สามารถ
พิเศษ

รวม

คิดเปน
รอยละ

2199
520

1007
245

791
438

96
30

1754
440

752
165

42
10

78
7

61
2

17
0

6797
1857

70.94
19.38

6

250

0

0

161

17

30

2

0

2

468

4.88

16
9
1
0
2,751
28.71

83
3
10
3
1,601
16.71

15
0
0
0
1,244
12.98

0
0
0
0
126
1.32

49
26
19
11
2,460
25.68

186
0
0
0
1120
11.69

4
0
0
0
86
0.90

0
0
0
0
87
0.91

15
0
1
5
84
0.88

3
0
0
0
22
0.23

371
38
31
19
9,581
100

3.87
0.40
0.32
0.20
100

ที่มา

: กองการเจาหนาที่

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตารางที่ 1.7 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
ปการศึกษา 2550
ระดับการศึกษา
/ ตําแหนงทาง
วิชาการ
ระดับการศึกษา

วิทยาเขต
บางเขน กําแพงแสน

ศรี
ราชา

เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ลพบุรี *

กระบี่ * สุพรรณบุรี *

รวมทั้งหมด

1,633

372

103

140

1

2

4

2,255

ต่ํากวาปริญญาตรี

1

0

0

0

0

0

0

1

ปริญญาตรี

68

42

11

2

0

0

0

123

ปริญญาโท

724

190

82

132

0

1

4

1,133

ปริญญาเอก

840

140

10

6

1

1

0

998

1,633

372

103

140

1

2

4

2,255

686

217

94

138

1

2

4

1,142

ผูชวยศาสตราจารย

454

75

9

2

0

0

0

540

รองศาสตราจารย

469

76

0

0

0

0

0

545

ศาสตราจารย

24

4

0

0

0

0

0

28

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ขอมูลรายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551
ที่มา

: กองการเจาหนาที่

หมายเหตุ - * โครงการจัดตั้ง
- จํานวนอาจารยประจํา หมายถึง จํานวนของขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินงบประมาณ, เงินรายได) พนักงานราชการ, ลูกจางชั่วคราวเงินรายได, ลูกจางชาวตางประเทศ,
ผูทรงคุณวุฒิ, ผูมีความรูความสามารถพิเศษ
- มีอาจารยประจําลาศึกษาตอจํานวน 77 คน

• หลักสูตร
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดสอนหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น
332 หลักสูตร จํานวน 353 สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1.8 พรอมทั้งไดดําเนินการเปดสอน
หลั ก สู ต รใหม ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รภาคปกติ 7 หลั ก สู ต ร และดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง จํ า นวน 37 หลั ก สู ต ร
รายละเอียด ดังตารางที่ 1.9
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รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอมูลโดย : งานประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา
กองบริการการศึกษา
เว็บไซต

http://eduserv.ku.ac.th

ตารางที่ 1.8 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2550
ประเภทของการเปดสอน
๏ หลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตร
สาขา
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
สาขา
๏ หลักสูตรนานาชาติ
ภาคปกติ
หลักสูตร
สาขา
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
สาขา

ป.ตรี

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

รวม

112
126

6
6

148
151

66
70

332
353

25
25

1
1

57
57

10
10

93
93

5
5

1
1

13
13

8
8

27
27

2
2

0
0

5
5

1
1

8
8

หมายเหตุ หลักสูตรภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ใชหลักสูตร/สาขา เดียวกับภาคปกติ
ที่มา

: กองบริการการศึกษา

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตารางที่ 1.9 การเปดหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2550 (1มิ.ย. 50 – 31 พ.ค. 51) รวม 7 หลักสูตร
ประเภท

รายชื่อหลักสูตร

สภา มก.อนุมัติ

๏ ปริญญาตรี

1. ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู)

17 ก.ย. 2550

๏ ปริญญาโท

1. ศศ.ม. (การจัดการความขัดแยง)
2. วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
นานาชาติ
3. วท.ม. (เกษตรเขตรอน)

18 มิ.ย. 2550
20 พ.ค. 2551

1. ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
นานาชาติ
2. ปร.ด. (เกษตรเขตรอน)
3. ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)

20 พ.ค. 2551

๏ ปริญญาเอก

20 พ.ค. 2551

20 พ.ค. 2551
21 เม.ย. 2551

ตารางที่ 1.10 การปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา 2550 (1มิ.ย. 50 – 31 พ.ค. 51) รวม 37 หลักสูตร
ประเภท
๏ ปริญญาตรี
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รายชื่อหลักสูตร

สภา มก.อนุมัติ

1. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
2. วท.บ. (คณิตศาสตร)
3. วท.บ. (เกษตรศาสตร)
4. วท.บ. (จุลชีววิทยา)
5. วท.บ. (ภูมิศาสตร)
6. พย.บ.
7. วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
8. วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ)
9. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)
10. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สาชาวิชา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
11. วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย)
12. วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร)
13. วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
14. วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
15. วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู)
16. วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

19 พ.ย. 2550
19 พ.ย. 2550
17 ธ.ค. 2550
18 ก.พ. 2551
17 มี.ค. 2551
17 มี.ค. 2551
21 เม.ย. 2551
21 เม.ย. 2551
21 เม.ย. 2551
21 เม.ย. 2551
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20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551

ประเภท

รายชื่อหลักสูตร
17. วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
18. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
19. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
20. บช.บ.
21. วท.บ. (วนศาสตร)
22. วท.บ. (จิตวิทยา)
23. วท.บ. (ชีววิทยา)
1. วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)
2. ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
3. วท.ม. (การบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม)
4. วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับระบบฝงตัว)
5. วท.ม. (การใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรอยางยั่งยืน)
6. วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)
7. ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ)
8. วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
9. ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
1. ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
2. ปร.ด. (กีฏวิทยา)
3. ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
4. ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม)
5. ปร.ด. (จุลชีววิทยา)

๏ ปริญญาโท

๏ ปริญญาเอก

สภา มก.อนุมัติ
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
19 พ.ย. 2550
21 ม.ค. 2551
21 ม.ค. 2551
17 มี.ค. 2551
21 เม.ย. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
18 มิ.ย. 2550
17 มี.ค. 2551
17 มี.ค. 2551
20 พ.ค. 2551
20 พ.ค. 2551

ที่มา : กองบริการการศึกษา
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• การวิจัย
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 961 โครงการ
และมีงบประมาณในการทําวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 790,709,093 บาท ดังตารางที่ 1.11

ตารางที่ 1.11

จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแหลงทุนอื่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ประเภททุน/แหลงทุน

จํานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

รวมทั้งสิ้น
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
- งบประมาณแผนดิน
- เงินรายไดของมหาวิทยาลัย

961
930
573
524
-

790,709,093
772,009,093
240,487,486
236,380,600
-

- เงินรายไดของหนวยงาน
- ทุนสวนตัว
องคกรรัฐ

47
2
293

4,066,886
40,000
453,347,561

องคกรอิสระและเอกชน
องคกรตางประเทศ

50
14

67,740,530
10,433,516

31
31

18,700,000
18,700,000

๏ การวิจัย

๏การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี

งบประมาณแผนดิน

(ขอมูลรายงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2551)
ที่มา : ขอมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
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งบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายจายจากงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณเงินรายได ดังตารางที่ 1.12 พรอมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อกอสรางใหม
ปรับปรุงสิ่งกอสราง และปรับปรุงสาธารณูปโภค ดังตารางที่ 1.13

ตารางที่ 1.12 เปรียบเทียบรายจายของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550
หนวย : ลานบาท

ประเภทงบ

งปม.แผนดิน

งปม.เงิน
รายได

รวม

รอยละ

สัดสวน
งปม.แผนดิน : งปม.
รายได

1,379.1
293.4
351.7
796.3
27.3

392.7
1,440.8
337.7
233.6
547.3

1,771.8
1,734.2
689.4
1,029.9
574.6

30.5
29.9
11.9
17.8
9.9

77.8 : 22.2
16.9 : 83.1
51.0 : 49.0
77.3 : 22.7
4.8 : 95.2

2,847.8

2,952.1

5,799.9

100.0

49.1 : 50.9

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น ๆ
รวม

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายไดซึ่งรวมภาคปกติ และภาคพิเศษ
ที่มา

: กองแผนงาน
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ตารางที่ 1.13 การบริหารจัดการงบประมาณแผนดินเพื่องานกอสรางใหม งานปรับปรุงสิ่งกอสราง และ
งานปรับปรุงสาธารณูปโภค ปงบประมาณ พ.ศ.2550
หนวย : บาท

งานกอสราง
ใหม

งานปรับปรุง
สิ่งกอสราง

งานปรับปรุง
สาธารณูปโภค

รวม

181,719,354
28,700,000
34,500,000
-

27,181,441
6,027,000
3,500,000
1,300,231

7,594,100
6,920,000
-

216,494,895
41,647,000
38,000,000
1,300,231

- คณะวนศาสตร
- คณะเศรษฐศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร

900,000
34,950,000
8,716,140

13,022,542

674,100

900,000
34,950,000
22,412,782

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย
- สํานักหอสมุด

73,500,000

456,362
-

-

456,362
73,500,000

453,214
51,900,000
2,000,000

2,875,307
-

-

3,328,521
51,900,000
2,000,000

- คณะศึกษาศาสตร
(ร.ร.สาธิต กําแพงแสน)
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

21,300,000

-

18,600,000

-

- คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
๏ วิทยาเขตศรีราชา
- สํานักงานวิทยาเขต
๏ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- สํานักงานวิทยาเขต
๏ วิทยาเขตสารสนเทศ
จังหวัดกระบี่

10,000,000

-

12,000,000
12,000,000
53,140,000

10,520,000

-

53,140,000
1,259,000

10,520,000
-

-

- อาคารพิพิธภัณฑและศูนยการ
เรียนรูคลื่นยักษ
๏ วิทยาเขตสารสนเทศ
จังหวัดสุพรรณบุรี
รวม

1,259,000

-

19,968,000

-

-

19,968,000

319,986,354

37,701,441

7,594,100

365,281,895

วิทยาเขต/หนวยงาน
๏ วิทยาเขตบางเขน
- สํานักงานอธิการบดี
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร

- สํานักการกีฬา
๏ วิทยาเขตกําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขต

-

-

-

หมายเหตุ * โครงการจัดตั้ง
ที่มา : กองแผนงาน
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21,300,000
18,600,000
10,000,000
12,000,000
12,000,000
63,660,000
63,660,000
1,259,000
1,259,000

1.7 ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเปนไปตามที่ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไว โดยไดใชกลยุทธการใหความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพแก
บุคลากร พรอมๆ กับดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาความหลากหลายในภารกิจ
ของหนวยงานภายในและวัฒนธรรมการดําเนินงานภายใน และอาศัยหลักการของระบบการประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) เปน 3 ขั้นตอน ไดแก การควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit)
และประเมิน (Assessment) ทั่วทั้งองคกรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพขึ้นเอง 2 รูปแบบ คือ
1. ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ประกอบดวย
9 องคประกอบ
2. ระบบประกั น คุ ณ ภาพสํ า หรั บ หน ว ยงานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ประกอบด ว ย
6 องคประกอบ
สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ ทั้ง 2 ระบบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดความรับผิดชอบไวที่
3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหนวยงานภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานี ทั้งนี้ โดยมีการกําหนด
ดัชนีตรวจสอบ ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของทั้ง 2 ระบบ เพื่อติดตาม การ
ดําเนินงานและการพัฒนาของหนวยงานอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง กลาวคือ
เมื่อเสร็จสิ้นจากการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา จะมีการติดตามขอขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน และหนวยงาน
ตางๆ ที่รับการตรวจสอบ/ประเมิน เพื่อนําขอมูลและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง
รวมทั้งไดมีการพิจารณาความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การ
กําหนดตัวบงชี้จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัวชี้วัดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเปนกลไกการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องตามวงจร P-D-C-A จากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่องดังกลาว จึง
ขอสรุปตารางแสดงแนวทางประกันคุณภาพ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน ดังนี้ คือ
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ตารางที่ 1.14 แนวทางการประกันคุณภาพและดัชนีประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามประเภทหนวยงานและปการศึกษา

ป พ.ศ.

จํานวนดัชนี
การประกันคุณภาพภายใน

2544 การตรวจสอบคุณภาพฯ ตามผลการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2543
2545 การตรวจสอบคุณภาพฯ ตามผลการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2544
2546 การตรวจสอบคุณภาพฯ ตามผลการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2545
2547 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา
2546
2548 การประเมินคุณภาพภายใน
ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา
2547
2549 การประเมินคุณภาพภายใน
ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา
2548
2550 การประเมินคุณภาพภายใน
ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา
2549

2551 การประเมินคุณภาพภายใน
ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา
2550
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หนวยงานกําหนดดัชนีเอง
มก.จัดทําตนรางดัชนีให
หนวยงานเลือกใช
มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ
มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ
มก.กําหนดดัชนีประเมินโดย
หนวยงานกําหนดเกณฑการ
ประเมินเอง
มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ
มก.กําหนดดัชนีประเมิน เกณฑ
มาตรฐาน และคาถวงน้ําหนัก
มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ
มก.กําหนดดัชนีประเมิน เกณฑ
มาตรฐานและคาถวงน้ําหนัก
มก.กําหนดดัชนีตรวจสอบ
มก.กําหนดดัชนีประเมินและ
เกณฑมาตรฐาน ตาม สกอ.
สมศ. และ ก.พ.ร.
มก.กําหนดดัชนีประเมินและ
เกณฑมาตรฐาน ตาม สกอ.
สมศ. และ ก.พ.ร.

หนวยงานสนับสนุน
คณะวิชา สํานักและ สถาบัน/ วิทยาเขต
บัณฑิต ศูนย
วิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

55

40

40

55/40

55

40

40

55/40

38

33

33

38/33

55

40

40

55/40

41

29

33

41

55

40
30 และ

40

55/40

33

41

41

กําหนด
เอง 3
ดัชนี

ไมมีการตรวจสอบ
บัง ไม บัง ไม บัง ไม
คับ บังคับ คับ บังคับ คับ บังคับ

บังคับ

35 12 21 6 27 8
47
27
35

65

35
(27+8)

65

47
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ผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2550
การดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินงานพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางรวดเร็ว โดยมีการดําเนินงานตาม
แผนหลักใน 4 ดาน ซึ่งมีแนวทางหลัก ดังนี้ คือ
1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เปนภารกิจในการทบทวนระบบประกันคุณภาพโดยนํา
ปญหาและอุปสรรคในรอบปที่แลวมาปรับปรุง รวมทั้งการพัฒนาระบบใหสอดคลองและกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสูระดับสากล
2. การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ เปนการใหความรูหรือการสรางองคความรู ใหกับบุคลากร
เพื่อใหเกิดความตระหนักในการทํางานแบบประกันคุณภาพ เกิดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทุกหนวยงานจะไดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และ
มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
3. การประกันคุณภาพภายใน เปนการดําเนินงานในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของระบบ
และกลไก การประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและของ สกอ.
ในหนวยงานระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และระดับวิทยาเขต
4. การประเมินคุณภาพภายนอก เปนการดําเนินงานตามขอกําหนดของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)โดยจัดเก็บขอมูลและประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของสมศ.และจัดทํารายงานสงตนสังกัดเพื่อเปนไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
สําหรับปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงานตางๆ ตามแผนหลักทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การดําเนินงานในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพจะ
ดําเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นการ ประเมินคุณภาพภายในของทุกป โดยนําขอมูลปอนกลับและนํา
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกมาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบ เพื่อนําไปใชในรอบป
ตอไป โดยในปการศึกษา 2550 มีการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 การพัฒนาดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐาน เมื่อกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําป 2550 ซึ่งประเมินผลการดําเนินงานตามปการศึกษา 2549 เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ขอมูล
ปอนกลับ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน และหนวยงานที่รับการประเมิน จะนํามาสูการพัฒนาปรับปรุงดัชนีและเกณฑประเมินคุณภาพ
ภายใน ซึ่งในปการศึกษา 2550 มีการพัฒนาและปรับปรุงดัชนีประเมินและเกณฑจากปการศึกษา 2549
ที่ผานมาเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานตามปการศึกษา 2550 ดังนี้
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1.1.1) ปรับดัชนีประเมินจากเดิมที่มีดัชนีบังคับและไมบังคับเปลี่ยนเปนดัชนีบังคับหมด คือ
หนวยงานคณะวิชาประกอบดวย 9 องคประกอบ มีดัชนีประเมิน จํานวน 47 ดัชนี ดัชนีสําหรับ
วิทยาเขต มีดัชนีประเมินจํานวน 65 ดัชนี
หนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย 6 องคประกอบ 35 ดัชนี แบงตามกลุมหนวยงาน
- หนวยงานที่ทํางานดานวิจัย มีดัชนีประเมินจํานวน 35 ดัชนี
- หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ มีดัชนีประเมิน จํานวน 27 ดัชนี
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดัชนีเองไดอีก 8 ดัชนี
1.1.2) การแบงประเภทของดัชนีประเมินจะอิงหลักเกณฑจาก สกอ. โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต เพื่อใหการประเมินผลมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
1.1.3) ปรับปรุงการกําหนดเลขที่ดัชนีโดยยึดองคประกอบเปนหลัก เชน องคประกอบที่ 1 ดัชนี
ที่ 3 เลขที่ดัชนีคือ 1.3 เปนตน และมีหลักการเรียงลําดับโดยเริ่มตนจากดัชนีที่สอดคลองกับ สกอ. ตามดวย
มก. สมศ. และ ก.พ.ร.
1.1.4) จัดทําคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มก.แยกเปน 3 เลม
เพื่ออํานวยความสะดวกให กับหน วยงานในการใชคูมือฯ ประกอบการประเมินฯ โดยแบงเปน คูมือฯ
สําหรับคณะวิชา คูมือฯ สําหรับสํานัก สถาบัน และคูมือฯ สําหรับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย
1.2 การจัดทําแบบเก็บและรายงานขอมูล เพื่ออํานวยความสะดวกใหหนวยงานตางๆ
สามารถจัดเก็บขอมูลไดถูกตองสมบูรณ โดยพัฒนาแบบเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองการประเมินในแหลงตางๆ ไดครบถวน รวมทั้งจัดทําแบบรายงานขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ซึ่งแบบรายงานทั้งสอง สามารถเชื่อมโยงประมวลผล และรายงานผลไดตามรายดัชนีของแตละ
องคประกอบ รวมทั้งสามารถประมวลผลในรูปแบบ มาตรฐานอุดมศึกษา และตามมุมมองดานบริหาร
จัดการ โดยแยกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
1.3 วิ ธี ก ารประเมิ น ผลรายดั ช นี มี ก ารปรั บ วิ ธี ก ารประเมิ น รายดั ช นี คิ ด คะแนนเต็ ม 5
คะแนน โดยแยกเปน 3 สวน คือ ประเมินผลการดําเนินงานรายดัชนีคิด 3 คะแนน ประเมินการบรรลุ
เปาหมาย 1 คะแนน และประเมินพัฒนาการ 1 คะแนน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่
ประเมินสูงกวาผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา หรือผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑ
ระดับ 3 และผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมินก็อยูในเกณฑระดับ 3 เชนเดียวกัน
2. การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ เปนการใหความรูหรือการสรางองคความรูกับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2550 ไดจัดกิจกรรมฝกอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา
บรรยายพิเศษเพื่อการเพิ่มพูนความรู รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 22 กิจกรรม มีบุคลากรเขารวมทั้งสิ้น 2,340
คน นอกจากนี้ยังมีการจัดเพิ่มเติมตามความตองการเฉพาะของแตละหนวยงานอีกดวย มีการใหความรู
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โดยไมจํากัดสถานที่และเวลาโดยจัดทําจดหมายขาวประจําเดือน และมี web site เปนอีกชองทางของการ
สื่อสาร
3. การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจําป
2551 เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหนวยงาน ตามผลการดําเนินในรอบปการศึกษา 2550
โดย กําหนดแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระยะเวลาที่ทุกหนวยงานตองจัดสงรายงาน
การประเมินตนเอง กําหนดการการประเมินคุณภาพของทุกหนวยงาน ในทุกวิทยาเขต โดยใชเวลาในการ
ประเมินฯ หนวยงานละ 2 – 3 วัน ซึ่งหนวยงานระดับสํานัก/สถาบันและหนวยงานสนับสนุนดําเนินการให
แลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2551 หนวยงานระดับคณะวิชาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2551 และหนวยงานระดับวิทยาเขต ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2551
สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยใชตามแนวทางการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. คือ ประมาณ 3-5 คน โดยมีผูประเมินภายนอกอยางนอย 1 คน
ทั้งนี้ แตละหนวยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผูผานการฝกอบรมผูประเมินฯเพื่อทําหนาที่
ประเมินคุณภาพภายในหนวยงานตางๆ ซึ่งในปการศึกษา 2550 ไดปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินจากกลุม
สาขาวิชาตามแนวทางของ สมศ. และตามกลุมภารกิจ ปรับเปนการประเมินแตละหนวยงาน รวมทั้งสิ้น
57 หนวยงาน สรุปไดดังนี้
วิทยาเขตบางเขน
(รวม 33 หนวยงาน)

วิทยาเขตกําแพงแสน
(รวม 11 หนวยงาน)

วิทยาเขตศรีราชา
(รวม 7 หนวยงาน)

วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติฯ
(รวม 6 หนวยงาน)

กลุมคณะวิชา 15 คณะ

กลุมคณะวิชา 5 คณะ

กลุมคณะวิชา 5 คณะ

กลุมคณะวิชา 3 คณะ

1. คณะเกษตร
2. คณะบริหารธุรกิจ
3 คณะประมง
4. คณะเทคนิคการสัตวแพทย
5. คณะมนุษยศาสตร
6. คณะวนศาสตร
7. คณะวิทยาศาสตร
8. คณะวิศวกรรมศาสตร
9. คณะเศรษฐศาสตร
10.คณะสถาปตยกรรมศาสตร
11.คณะสังคมศาสตร
12.คณะสัตวแพทยศาสตร
13.คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1.คณะเกษตร
กําแพงแสน
2.คณะวิทยาศาสตร
การกีฬา
3.คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
4.คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
5.คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

1.คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา
2.คณะวิทยาการจัดการ
3.คณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
4.วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ
5.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
ศรีราชา

1.คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
2.คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
3.คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ
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วิทยาเขตบางเขน
(รวม 33 หนวยงาน)

วิทยาเขตกําแพงแสน
(รวม 11 หนวยงาน)

วิทยาเขตศรีราชา
(รวม 7 หนวยงาน)

วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติฯ
(รวม 6 หนวยงาน)

กลุมสํานัก 7 หนวยงาน

กลุมสํานัก 3 หนวยงาน

กลุมสํานัก 2 หนวยงาน

กลุมสํานัก 2 หนวยงาน

1.สํานักงานอธิการบดี
2.สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
3.สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม
4.สํานักหอสมุด
5.สํานักพิพิธภัณฑและ
วัฒนธรรมการเกษตร
6.สํานักประกันคุณภาพ
7.สํานักบริการคอมพิวเตอร

1.สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน
2.สํานักหอสมุด
กําแพงแสน
3.สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน

1.สํานักงานวิทยาเขต
ศรีราชา
2.สํานักวิทยบริการ
ศรีราชา

1.สํานักงานวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2.สํานักวิทยบริการ

กลุมสถาบัน 7 หนวยงาน

กลุมสถาบัน 2 หนวยงาน ไมมีกลุมสถาบัน

1.สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
2.สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
3.สถาบันภาษาศาสตรและ
วัฒนธรรมศึกษาราช
นครินทร
4.สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.
5.สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ
6.สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร
7.สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร

1.สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน
2.สถาบันสุวรรณวาจก
กสิกจิ เพื่อการคนควาและ
พัฒนาการผลิตปศุสัตว
และผลิตภัณฑสัตว

14.คณะศึกษาศาสตร
15.วิทยาลัยสิ่งแวดลอม

32

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กลุมสถาบัน 1 หนวยงาน
1.สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิทยาเขตบางเขน
(รวม 33 หนวยงาน)

วิทยาเขตกําแพงแสน
(รวม 11 หนวยงาน)

กลุมหนวยงานสนับสนุน/
อื่นๆ 4 หนวยงาน

กลุมหนวยงานสนับสนุน
/ อื่นๆ 1 หนวยงาน

วิทยาเขตศรีราชา
(รวม 7 หนวยงาน)

วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติฯ
(รวม 6 หนวยงาน)

1.ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อ 1.ศู น ย เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ
การวิจัย พัฒนาและ
เกษตร
ถายทอดเทคโนโลยี
2.บัณฑิตวิทยาลัย
3.โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี
4.สหวิทยาการ

4. การประเมินคุณภาพภายนอก ในปการศึกษา2550 มหาวิทยาลัยไดรับรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับสมบูรณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
2551 ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เมื่อวันที่ 12 – 14 และ 26 กันยายน
2549 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดพิมพรายงานผลการประเมินฯ ดังกลาวสงใหบุคลากรไดรับทราบผล
การประเมินและเปนเอกสารสําหรับผูบริหารใชในการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่
ทาง สมศ. ไดใหขอเสนอแนะไว และในปการศึกษา 2550 นี้ มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2549 ซึ่งเปนรายงานการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา
2549 ตามตัวบงชี้ของสมศ. 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ และ ตามตัวบงชี้ของ สกอ. 9 องคประกอบ 41 ตัว
บ ง ชี้ ส ง ให กั บ สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(สมศ.) และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2550 ตามกําหนด ภายใน 120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา
ซึ่ ง มี ผ ลการประเมิ น ตามตั ว บ ง ชี้ ข องสมศ.ในภาพรวม ได 4.53 คะแนน อยู ใ นระดั บ ดี ม าก โดย
มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1.15 สรุปผลการประเมินภาพคุณภาพในภาพรวม ประจําปการศึกษา 2549 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแยกตามมาตรฐาน
คาคะแนนราย
มาตรฐานของ มก.

ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต

4.08

ดี

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจยั และงานสรางสรรค

4.50

ดี

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

4.73

ดีมาก

มาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

4.00

ดี

มาตรฐานที่ 7 ดานระบบการประกันคุณภาพ

5.00

ดีมาก

คาคะแนนโดยเฉลี่ย
ประเมิน 4 มาตรฐานแรก

4.53
4.50

ดีมาก

มาตรฐาน

สรุปการประเมิน
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รับรอง
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สวนที่

2

ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ
และเปาหมายในรอบปปจ จุบัน
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีการพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งสามารถ
ประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ นั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550พฤษภาคม 2551) ตาม 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนจํานวนตัวบงชี้ของสถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตและวิจัย ตามนิยามที่กําหนดโดย สมศ. และไดดําเนินการประเมินตนเองในระดับสถาบัน โดยใช
แนวทางที่ สกอ. ไดกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ เปน 3 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1–3 ซึ่งมีความหมาย
ดังนี้
- คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐานที่
ควรจะเปน หรือมีผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน
- คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียง
กับมาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน
- คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน
ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการ
ประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0
สําหรับ ผลการดําเนินงานและผลการประเมินจําแนกตามรายองคประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

35

ผลการประเมินคุณภาพตามรายองคประกอบและตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพใน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค ไวอยางชัดเจน และไดเผยแพรใหกับประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ได รั บ ทราบ อั น ได แ ก อาจารย เจ า หน า ที่ นิ สิ ต ตลอดจนผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เช น ผู ป กครอง ชุ ม ชน
ผูใชบริการและสังคมโดยรวม ซึ่งปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค นั้น มีความสอดคลองกัน และเปนแนว
ทางการดําเนินงาน สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งไดจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่
ชัดเจนเพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และ ใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่สกอ.กําหนด
ในภาพรวมขององคประกอบที่ 1 จํานวน 2 ตัวบงชี้ เทากับ 3.00 คะแนน สําหรับรายละเอียดผล
การประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย
ป 2550

ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

เกณฑการประเมิน
1

2

3

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1.1

มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ

ระดับ 6

ระดับ 7

3

5

6

7

1.2

รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

รอยละ 85

รอยละ 90

3

รอยละ 74

รอยละ 89

รอยละ 100

เฉลี่ยองคประกอบที่ 1
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3.00
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จากตารางที่ 2.1 พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 1 สามารถบรรลุเปาหมาย
ครบทั้ง 2 ตัวบงชี้ โดยทุกตัวบงชี้มีระดับคะแนน 3 คะแนน รายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้สรุป
ไดดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1

เปาหมาย

: มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
: ระดับ 6

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
5 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ให
สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของชาติ
5 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
5 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานตอผูบริหารและสภาสถาบัน
5 6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ
5 7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ของ
สกอ. ครบที่ระดับ 7 ดังนี้
1. การกําหนดปณิธานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดปณิธาน ไวดังนี้
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมแสวงหา และพัฒนา
ความรู ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม
ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญและความเปน
อารยะของชาติ” ซึ่งปณิธานดังกลาวปรากฏในหนังสือเผยแพรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน
รายงานประจํ า ป นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได นํ า เผยแพร บ นเว็ บ ไซด ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่
http://www.ku.ac.th/about/mission.html (1.1-1-1)
2. กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ให
สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ
ในการพัฒนาแผน มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบและกลไกในการพัฒนาแผน ซึ่งใหหนวยงานและ
ประชาคมมีสวนรวม โดยในชวงที่ผานมาไดมีการจัดประชุมผูบริหารระดับสูงและไดจัดทําแผนระยะยาว
ซึ่งเปนความคาดหวังของประชาคมในอนาคต เรียกวาโครงการมองอนาคต มก. (KU Foresight) โดยมีทุก
ภาคสวนเขามารวมใหขอคิดเห็นและจัดทํา เปนการมองในระยะยาว ซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลานี้ไดสงไปถึง
บุคลากร นิสิตปจจุบัน นิสิตเกา บุคคลภายนอก ใหมีสวนรวมในการจัดทําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อ
นําไปสูการวางแผนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยในสวนของการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามระบบและกลไกที่รัฐบาลกําหนด ซึ่งใหทุกสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 โดยใหมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินในขณะนั้น และนํามาใชเป น
แผนปฏิ บั ติก ารประจํ า ป ใ นช ว ง พ.ศ. 2548 – 2551 ซึ่ ง ขั้ น ตอนในการจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติร าชการ 4 ป
(พ.ศ.2548-2551) และสาระสําคัญ ปรากฏดังนี้ (1.1-2-1, 1.1-2-2, 1.1-2-3, 1.1-2-4, 1.1-2-5)
กระบวนการ/ขั้นตอนในการจัดทําแผน
แผนปฏิบัติ
ขั้นตอนในการจัดทําแผน
ผูเกี่ยวของที่
ราชการ
สําคัญ
4 ป
1. จัดประชุมผูบริหารระดับสูงของ
สภา
มหาวิทยาลัย (KU Summit )ในวันที่ มหาวิทยาลัย
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กรอบเวลาที่ใช
ในการวางแผน
มี.ค. - ก.ค.
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เหตุผลในการกําหนด
กรอบเวลา
1. เปนระยะเวลาที่
สอดคลองตามการ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ขั้นตอนในการจัดทําแผน

2.

3.

4.

5.
6.

7.
1 ป

1.

2.
3.

7-8 พฤษภาคม 2548 เพื่อระดม
ความคิดของผูบริหารระดับ
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สถาบันและสํานัก พรอมรองและ
ผูชวย ในการวางแผนปฏิบัติราชการ
4 ปของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการนํา
สารสนเทศจากแผนการมองอนาคต
และผลการประเมินของสมศ.มาใช
ประกอบในการประชุม (1.1-2-2)
ฝายวางแผน ยกรางแผนและแจงให
ผูบริหารระดับคณะ สถาบัน สํานัก
พิจารณาเพื่อนํามาปรับปรุงเพิ่มเติม
เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให
ความเห็นชอบรางแผนฯในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันอังคาร
ที่ 24 พ.ค.48 (1.1-2-3)
หนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย
จัดสงแผนงาน/โครงการตามกรอบ
ยุทธศาสตรที่ผานที่ประชุมคณบดี
(1.1-2-4)
จัดสงแผนใหสกอ.
ทบทวนและปรับปรุงแผนให
สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตร
ของสกอ.ตามชวงเวลาที่ สกอ.มีการ
ปรับปรุงแผนซึ่งกําหนดไวประมาณ
เดือนมิถุนายน
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
กองแผนงานตรวจสอบแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปและคัดแยกโครงการ
เปนรายปตามแผนงบประมาณ
สงใหหนวยงานพิจารณาทบทวน
ถามีการปรับปรุงแผน 4 ปจะ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตามแผน 4

ผูเกี่ยวของที่
สําคัญ

กรอบเวลาที่ใช
ในการวางแผน

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูบริหาร
หนวยงานระดับ
คณะ สถาบัน
สํานัก ของ
มหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ภายในและ
ภายนอกของ
มหาวิทยาลัย

เหตุผลในการกําหนด
กรอบเวลา
กําหนดและ
ประกาศใชแผน
บริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล
ซึ่งเปนกรอบในการ
จัดทําแผนของ
มหาวิทยาลัย
2. สอดคลองตาม
ระยะเวลาในการปรับ
แผน 4 ปของ สกอ.
เพื่อมหาวิทยาลัยจะ
ไดพิจารณาปรับแผน
ใหสอดคลองตาม
การปรับปรุงแผนของ
รัฐบาลและสกอ.

ส.ค.

ผูบริหารระดับ
วิทยาเขต / คณะ
/ ภาควิชา

พ.ค. - ก.ค.
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เพื่อใหสามารถปรับปรุง
แผนไดทันการณตามการ
ปรับปรุงของ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป
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แผนปฏิบัติ
ราชการ

ขั้นตอนในการจัดทําแผน

ผูเกี่ยวของที่
สําคัญ

กรอบเวลาที่ใช
ในการวางแผน

เหตุผลในการกําหนด
กรอบเวลา

ป แลวแจงผูบริหารระดับคณะทราบ
เพื่อปรับปรุงแกไข

สาระสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปรากฏ ดังนี้
1) ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 - 2551) ฝายวางแผนไดนําแผนยุทธศาสตร
มาทบทวนและยกรางกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุมระดม
ความคิด จากผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เชน การประชุม KU Summit โดยมีขอมูล
ประกอบ คือ นโยบายและแผนภาครัฐบาล) / แผนยุทธศาสตรระดับกระทรวง ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ของมหาวิทยาลัยและทิศทางการดําเนินงานตอไป เชน
- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
- รางแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 - 2551
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- แนวทางการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ
- การเตรียมขอมูลประกอบการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
- แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางแผนตางๆ
- ผลการประชุม KU Summit ครั้งที่ 1-2
- รางแผนที่เชิงกลยุทธ (Strategy Map) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 - 2551
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
- รายงานการศึกษาคาใชจายตอหนวยมหาวิทยาลัยของรัฐ
2) ฝายวางแผน ยกรางแผน โดยเพิ่มเติมสวนของกลยุทธ รวมทั้งผลผลิต/ตัวชี้วัด ที่รวบรวมได
จากที่ประชุมระดมสมองระดับบริหาร และ/หรือรวบรวมประเด็นเสนอพิจารณาเพิ่มเติมจากคณบดี /
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน และเสนอที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบและอนุมัติตามลําดับ
3) หนวยงานระดับคณะจัดทําโครงการรายละเอียดแผนปฏิบัติการของโครงการที่อยูในแผน
ยุ ท ธศาสตรโ ดยเพิ่ ม เติม รายละเอี ยดกิ จกรรม ชว งเวลาที่ดํา เนิน การ ประมาณการงบประมาณ และ
ผูรับผิดชอบ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
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4) ในระยะเดือนมิถุนายนหากมีการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการจะแจง
ใหมหาวิทยาลัยนําไปใชในการทบทวนและปรับปรุงแผนเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ
และมอบหนวยงานระดับคณะนําไปปฏิบัติประกอบการทบทวนเปาหมายงานและโครงการ
5) หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ รวบรวมผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน
เพื่ อ รั บ การตรวจสอบประเมิ น ตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง รายงานการดํ า เนิ น งานด า น
งบประมาณใหมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะหและจัดทําสารสนเทศเพื่อใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/
แผนกลยุทธในระยะตอไป
ปจจัยทีน่ ํามาประกอบการวางแผน
ปจจัยที่นํามาประกอบการวางแผน

วิธีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
เพื่อนําไปประกอบการวางแผน
ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและ
1. ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการ
ระยะยาวของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ประชุมระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และ
รวมทั้งสวนราชการหรือองคกรอื่นที่ปฏิบัติงาน
ผูเกี่ยวของเพื่อจัดทํากรอบหลักแผนของมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
เกี่ยวของกัน
การประชุมลักษณะดังกลาวจะไดรับขอคิดเห็นและแนะนําที่
เปนประโยชนและเกี่ยวของกับปจจัยความตองการดังกลาว
2. จัดทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับความคิดเห็นของนายจาง/
ผูประกอบการที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในแตละปซึ่งมีการดําเนินการเปนประจําทุกป
สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอก
1. ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการ
ประเทศของสวนราชการ
ประชุมระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูเกี่ยวของ
2. หนวยงานที่เกี่ยวของศึกษา คนควารวบรวมขอมูล/
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบของสถาบันตางๆ
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเทคโนโลยี 1. ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการ
และดานอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลตอบริการและการ
ประชุมระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และ
ดําเนินงานของสวนราชการ
ผูเกี่ยวของ
2. มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการศึกษาวิเคราะห
และวางแนวทางการพัฒนา เชน มีแผนพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ของสวนราชการ ทรัพยากรตางๆไดจากการรวบรวมของฝายเลขานุการ(กอง
เชน งบประมาณ เวลา เปนตน
แผนงาน)ซึ่งประสานงานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่
รับผิดชอบในแตละดาน
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ปจจัยที่นํามาประกอบการวางแผน
ความเสี่ยงในดานการเงิน สังคมและจริยธรรม
กฎหมาย ขอบังคับ และดานอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศ
หรือระดับโลก

วิธีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
เพื่อนําไปประกอบการวางแผน
รายงานการตรวจสอบ วิเคราะห และขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดทําระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ หนวย
ตรวจสอบภายใน สํานักประกันคุณภาพ มก.
ไดจากความเห็นของที่ประชุม focus group และการประชุม
ระดมสมองของผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของ

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ที่มีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานตรงตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 ที่ไดระบุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
7 โดยระบุไววา ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอัตลักษณที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป คือการเปนมหาวิทยาลัยแหง
แรกของประเทศ ที่มุงเนนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ
กับการเกษตร เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิ ท ยาลั ย ได คํ า นึ ง ถึ ง บทบาท
ภาระหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 เปนหลัก โดยไดกําหนด
กลยุ ท ธ ใ นแต ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ใ ห มี ค วามครอบคลุ ม และสอดคล อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค
ตลอดจนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดวย โดย
กําหนดไวดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1, 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ความสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 ในดานการเรียน
การสอน มีกลยุทธหลัก คือ
1. จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตอยางมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สามารถปรับปรุงหลักสูตรไดคลองตัวและสามารถตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมายในระดับชาติและนานาชาติ
3. ปรับปรุงระบบการรับนิสิตเพือ่ ใหผูเรียนในภูมิภาคและผูดอยโอกาสทางการศึกษาสามารถเขา
ศึกษาในวิทยาเขตตาง ๆ และ/หรือไดมีโอกาสเขาถึงระบบการศึกษาเรียนรูไดอยางทั่วถึง โดย
เนนคุณภาพของผูเขาศึกษา
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4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกล เพื่อการศึกษาและการ
ใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ
5. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสและผูพิการโดยอาศัยรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน
ความสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 ในดานการบริการ
วิชาการ มีกลยุทธหลัก คือ
1. ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและของ
ประเทศ และเพื่อใหสามารถนําไปใชในการแกปญหาของชุมชนและสังคมไดอยางแทจริง
2. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและสนับสนุนองคกรทองถิ่นใหมีการพัฒนาบนฐานความรูอยาง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายฐานขอมูลเพื่อเผยแพรองคความรูสูสังคม
4. ประสานความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ นํ า วิท ยาการที่ เ หมาะสมมาพั ฒ นา
ศักยภาพใหกับชุมชนและประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบบริหารจัดการ
เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการประเด็นนี้เปนการกําหนดกลไกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดกลยุทธขึ้นรองรับเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจอยางมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธหลัก คือ
1. พัฒนาระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและขอบังคับในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
3. ระดมทรัพยากรและแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพ
4. พัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของตนเองและตามความตองการของหนวยงานใหเปนผูมี
ความรูและความคิดทันสมัย มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และความสามารถในการบริหารจัดการ
รวมทั้งมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณธรรม
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาเขต
6. สงเสริมอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใช
ความรูเปนฐาน
ความสอดคล อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พ.ศ.2541 ในด า นวิ จั ย
มีกลยุทธหลัก คือ
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1. ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการในสาขาที่มีศักยภาพ
2. ผลิ ต นั ก วิ จั ย รุ น ใหม ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นางานวิ จั ย ทั้ ง งานวิ จั ย พื้ น ฐานและงานวิ จั ย
ประยุกต
3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชนและสังคมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยสนับสนุนการ
วิจัยในการศึกษาทุกระบบ
3. การกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ครบถวนทุกเปาประสงคและภารกิจ รวมทั้งมีการ
ดําเนินงานตามภารกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณประจําป โดยได
รายงานใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณเปนรายไตรมาส (3 เดือน/
ครั้ง) และในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงความสอดคลองของแผนเปน
สําคัญ โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย (1.1-3-1)
1. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. การกํ า หนดเป า ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข อง
กระทรวงศึกษาธิการและของชาติ (ตามเลขรหัสอางอิงแผนบริหารราชการแผนดิน)
3. การกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมายผลผลิต พ.ศ.2548-2551 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กําหนดใหใชตัวชี้วัดจากเอกสารงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้
และเปาหมายของการดําเนินงานไวครบทุกภารกิจ
4. การกําหนดกลยุทธ จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรตามนโยบายของรัฐบาล
ที่สามารถกําหนดรหัสอางอิงได
5. การเสนอโครงการและงบประมาณ ที่ ต อ งสอดคล อ งตามยุ ท ธศาสตร ข องกระทรวงและ
งบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยไดนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) สูการปฏิบัติ
และใชเปนแผนในการจัดทําคําของบประมาณรายป โดยมีระบบกลไกการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามแบบฟอรมของสํานักงบประมาณ ในการ
ติดตามและรายงานใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เป นรายไตรมาส ป ละ 4 ครั้ ง โดยมหาวิ ทยาลั ยได กํ าหนดตั ว บ งชี้ และเป าหมายการ
ดําเนินงานในป งบประมาณ 2550 ครบทุกภารกิจ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
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คัดลอกตัวชี้วัด/คาเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (เฉพาะของป 2550)
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. การสรางโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู
ตลอดชีวิต
1.1 เยาวชนและประชาชนไดรบั โอกาสศึกษาหา
ความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันการศึกษา
ชั้นนําของประเทศ โดยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ
ที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความ
ตองการของเยาวชนและประชาชน และเกิด
ประโยชนตอ ชุมชน

1. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จํานวนนิสิตทีร่ ับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
3. จํานวนนิสิตทีค่ งอยู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. จํานวนนิสิตทีร่ ับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
6. จํานวนนิสิตทีค่ งอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8. จํานวนนิสิตทีร่ ับเขาใหมดานสังคมศาสตร
9. จํานวนนิสิตทีค่ งอยูดานสังคมศาสตร
10. รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติของสถาบันที่
เพิ่มขึ้น
11. รอยละของนิสิตใหมระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป ภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร
สุขภาพ
12. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 3-12
เดือน ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ
1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. จํานวนการจัดอบรม

2. การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความ
ยากจน
2.1 เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็ง สามารถชี้นําเพื่อ
การพัฒนาประเทศและเปนแกนนําในการพัฒนา
ชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
3. การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและระบบการ
บริหารจัดการ
3.1 ไดรับการยอมรับในฐานะองคกรที่มีการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและ
รวมรับผิดชอบตอสังคม
4. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
4.1 เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาสศึกษาหา
ความรูจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันการศึกษา
ชั้นนําของประเทศ โดยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความ

เปาหมาย
พ.ศ.2550
4,052
4,728
20,288
152
183
818
3,052
2,751
10,537
1.40
2.80

76.26
18,700
495

1. จํานวนนิสิตทัง้ หมด
2. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3 จํานวนผูเขารวมโครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

31,643
12
4,850

1. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จํานวนนิสิตทีร่ ับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
3. จํานวนนิสิตทีค่ งอยู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. จํานวนนิสิตทีร่ ับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
6. จํานวนนิสิตทีค่ งอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

4,052
4,728
20,288
152
183
818
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
ตองการของเยาวชนและประชาชน และเกิด
ประโยชนตอ ชุมชน

5. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน
5.1 สรางองคความรูใหมและพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยใน
สาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
8. จํานวนนิสิตทีร่ ับเขาใหมดานสังคมศาสตร
9. จํานวนนิสิตทีค่ งอยูดานสังคมศาสตร
10. รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติของสถาบันที่
เพิ่มขึ้น
11. รอยละของนิสิตใหมระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป ภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร
สุขภาพ
12. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอและมีงานทําภายใน 3-12
เดือน ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ
1. จํานวนโครงการวิจัยใหม
2. จํานวนโครงการวิจัยที่อยูใ นระหวางดําเนินงาน
3 จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ

เปาหมาย
พ.ศ.2550
3,052
2,751
10,537
1.40
2.80

76.26
215
83
107

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนขอมูลชุดเดียวกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ซึ่ง
เกี่ยวของกับการศึกษา

4. การดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2550 ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ที่มุงสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งเปนภารกิจหลัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย ในทุ ก ทาง เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน โดยได กํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ รวมทั้งโครงการและงบประมาณไวครบถวนทุกภารกิจ ซึ่งสอดคลองกับการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรองรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก (1.1-4-1) ทั้งนี้ได
แจงแผนปฏิบัติการราชการ 4 ป ใหกับทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหรับทราบเพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับหนวยงานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2
ครั้ง และรายงานตอผูบริหาร และสภาสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป
การศึกษา 2550 ตามตัวบงชี้ โดยเสนอตออธิการบดี และเผยแพรบนเว็บไซต เพื่อใหหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ และไดนําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติประจําป เพื่อรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัด ในมิติดานประสิทธิผล : แผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน รวมทั้งไดมีการ
จัดทําเอกสารนโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
(ป ละ 2 ครั้ง ) เพื่อ แจ ง ต อ ผูบริ ห ารและสภามหาวิท ยาลั ย ตลอดจนหน ว ยงาน และบุ ค ลากรในสัง กั ด
ไดรับทราบ ซึ่งสาระสําคัญของเอกสารดังกลาว เปนผลการดําเนินงานซึ่งครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน
รวมทั้งดําเนินการขับเคลื่อนตามกลยุทธที่กําหนดไวในแผนอีกดวย (1.1-5-1)
นอกจากนี้ ไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามแบบฟอรมของ
สํานักงบประมาณในการติดตามและรายงานใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ เปนรายไตรมาส (ปละ 4 ครั้ง) ซึ่งเปนกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ที่มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนประจําทุกป (1.1-5-2)
6. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ
การดําเนินงานประจําป 2550 มีความสอดคลองกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.
2548-2551) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการ
แผนดิน ในแตละดาน ดังนี้ (1.1-6-1)
ดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยเนนคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู
มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตกระจายในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษา โดย
จัดการศึกษาที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเปนการ
รองรับนโยบายของชาติ ในการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธเพื่อรองรับ
นโยบายดังกลาว โดยการพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติเปนประจําตามรอบเวลาและใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสกอ. มีการ
ปรับปรุงระบบการรับนิสิต เพื่อใหผูเรียนในภูมิภาคและผูดอยโอกาสไดเขาถึงระบบการศึกษา เรียนรูได
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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อยางทั่วถึง โดยเนนคุณภาพ อีกทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกลเพื่อการศึกษาใน
วิทยาเขตตาง ๆ เพื่อสรางความพรอมรองรับนโยบายดังกลาว ตลอดจนพัฒนาระบบเครือขาย ฐานขอมูล
เพื่อเผยแพรความรูสูสังคม เพื่อตอบสนองการสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ภาครัฐ โดยในสวนของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดโครงการและงบประมาณรองรับการดําเนินงานไวดวยแลว
ดานการขจัดความยากจน โดยเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในฐานะที่มหาวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาที่มีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งภารกิจ
การใหบริการวิชาการเปน 1 ใน 4 ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยมีการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเดนหลากหลายประเภทและมีการบริการสาธารณะมาอยางตอเนื่อง ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธ เพื่อรองรับนโยบายดังกลาวโดยการ
ประยุกตองคความรู และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชน ในการสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหมีการพัฒนาบนพื้นฐานความรูอยางยั่งยืน โดยประสานความรวมมือกับภาครัฐและ
เอกชน ในการนําวิทยาการที่เหมาะสมมาพัฒนาศักยภาพใหกับชุมชน เพื่อตอบสนองการเสริมสรางขีด
ความสามารถของชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามนโยบายที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุ ม ชนในการร ว มกั น แก ป ญ หาความยากจน โดยในส ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดโครงการและ
งบประมาณรองรับการดําเนินงานไวดวยแลว
ดานการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหประชาชนทุกระดับมี
ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
จากประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค ของแผนบริหารราชการแผนดินที่มุงเนนการสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจ โดยเนนใหปรับปรุงรูปแบบการทํางาน ลด
ขั้นตอนกระบวนการทํางาน ปรับโครงสรางสวนราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตรของรัฐบาล โดยการพัฒนา
ขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรเพื่อสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว โดยการพัฒนาระบบการบริหารและระบบการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบและขอบังคับในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ
ของตนเองและตามความตองการของหนวยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติและตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประจําป 2550 เพื่อรองรับการบริหารจัดการ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
ตลอดจนการระดมทรัพยากรและแหลงทุน สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบายภาครัฐในการเสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยใน
สวนของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดโครงการและงบประมาณรองรับการดําเนินงานไวดวยแลว
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ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรทั้งในประเทศและตางประเทศระดับนานาชาติอยางสม่ําเสมอ และจากศักยภาพและความ
พรอมของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) เพื่อรองรับ
นโยบายภาครัฐ โดยการปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ผลิต
งานวิจัยที่สรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ รวมทั้งการผลิตนักวิจัยรุนใหมที่มี
ศักยภาพในการพัฒนางานวิ จัย เพื่อเตรียมความพรอมและตอบสนองทิศทางการวิ จัย พัฒ นาในการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว และ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยในสวนของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดโครงการและ
งบประมาณรองรับการดําเนินงานไวดวยแลว
7. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น และผลการวิ เ คราะห ม าปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ แ ละแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติประจําป 2550 มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินจาก สมศ.และ ก.พ.ร.
มาเปนขอมูลประกอบในการพิจารณา โดยมีการปรับแผนเปนระยะตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
อีกทั้งไดนําขอเสนอแนะจากผลการเจรจา การจัดทําคํารับรองจากคณะกรรมการเจรจาจาก สมศ. มา
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของมก. อยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2550 คณะกรรมการ
จากสมศ. นําทีมโดยศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสะอาน ไดใหขอเสนอแนะ (1.1-7-1) ซึ่งมหาวิทยาลัยได
นําไปดําเนินการ ดังนี้
1. การบรรจุสาย ก ควรเนนคุณวุฒิปริญญาเอก
2. จัดการเรียนการสอน เนนหลักสูตรที่ตองทําวิทยานิพนธ (แผน ก)
3. การรับนิสิตเพิม่ ในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสายวิทยาศาสตรสุขภาพ
4. ทบทวนขอบขายงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยเพิม่ คาน้าํ หนักในงานวิจัย และ
ชะลอการเติบโตงานบริการวิชาการ
5. เรงพัฒนาฐานขอมูลใหครบ
6. เนนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ในหลักสูตรที่มีวทิ ยานิพนธ
(แผน ก) โดยใหนิสิตมีสว นรวมในโครงการวิจัย
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ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1-1-1
เว็บไซต http://www.ku.ac.th/about/mission.html
1.1-2-1
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.1-2-2
ประชุมผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3 (3rd KU-Summit)
วันที่ 7 -8 พฤษภาคม 2548
1.1-2-3
รายงานที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2548 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2548
1.1-2-4
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่ 8/2549 วันจันทรที่
21 สิงหาคม 2549
1.1-2-5
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่ 8/2550
วันที่ 27 สิงหาคม 2550
1.1-3-1
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.1-4-1
แบบรายงาน แผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณ ป 2550
จํานวน 1 ชุด
1.1-5-1
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 เสนออธิการบดีและนําเผยแพรบนเว็บไซต
1.1-5-2
เอกสารนโยบายและผลการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ 6 เดือน
และ12 เดือน
1.1-6-1
ความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการและแผนชาติ
1.1-7-1
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2549 วันจันทรที่ 18 กันยายน
2549
แหลงขอมูล : คุณเฉลิมศรี ตังคณานุกูลชัย กองแผนงาน โทร. 0-2942-8158 ภายใน 4702
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
เปาหมาย

: รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
: รอยละ 85

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100

ผลการดําเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การจั ด เก็ บ ข อ มู ล รายงานแผน/ผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ย
งบประมาณเปนรายไตรมาส (ปละ 4 ครั้ง) (1.2-1-1) จากทุกหนวยงานที่รับผิดชอบฐานขอมูลหลักและ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยจั ด เก็ บ ข อ มู ล ตามตั ว ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป
(พ.ศ.2548-2551) และเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับเอกสารงบประมาณรายป รวมทั้งเปนตัวชี้วัดที่
ปรากฏอยูในเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2550 (1.2-1-2) โดยมีรอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ดังนี้
1. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) จํ า นวน 5 ประเด็ น
ยุทธศาสตร
2. จํ า นวนตั ว บ ง ชี้ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2550 จํ า นวน 20 ตั ว บ ง ชี้
(ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มีตัวบงชี้ที่ซ้ํากับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จึงขอไมนับซ้ํา)
3. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย ในปงบประมาณ 2550 จํานวน
18 ตัวบงชี้
4. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับรอยละ 90.00
ประเด็นยุทธศาสตร/
เปาประสงค
1. การสรางโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรู
ตลอดชีวิต
1.1 เยาวชนและประชาชน
ไดรับโอกาสศึกษาหาความรู
จากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
สถาบันการศึกษาชั้นนําของ
ประเทศ โดยรูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษา

ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. จํานวนนิสิตที่คงอยู ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

เปาหมาย
พ.ศ.2550
4,052

ผลลัพธ
พ.ศ.2550
3,956

รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย
97.63

4,728

6,024

127.41

20,288

20,837

102.71

152

233

153.29
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ประเด็นยุทธศาสตร/
เปาประสงค
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่เปนความตองการ
ของเยาวชนและประชาชน
และเกิดประโยชนตอชุมชน

ตัวชี้วัด

5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
6. จํานวนนิสิตที่คงอยูดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม
ดานสังคมศาสตร
9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดาน
สังคมศาสตร
10. รอยละของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติของ
สถาบันที่เพิ่มขึ้น
11. รอยละของนิสิตใหมระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ
และภาคพิเศษ สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตรสุขภาพ
12. รอยละของบัณฑิตที่
ศึกษาตอและมีงานทําภายใน
3-12 เดือน ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติและภาคพิเศษ
2. การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อ 1. จํานวนผูเขารับบริการ
แกปญหาความยากจน
2. จํานวนการจัดอบรม
2.1 เปนแหลงวิชาการที่
เขมแข็ง สามารถชี้นําเพื่อการ
พัฒนาประเทศและเปนแกน
นําในการพัฒนาชุมชนให
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน
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เปาหมาย
พ.ศ.2550
183

ผลลัพธ
พ.ศ.2550
260

รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย
142.08

818

1,329

162.47

3,052

2,616

85.71

2,751

3,856

140.17

10,537

12,754

121.04

1.40

7.53

537.86

2.80

15.11

539.64

76.26

85.22

111.75

18,700
495

30,523
551

163.22
111.31

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร/
เปาประสงค
3. การพัฒนากฎหมายดาน
การศึกษาและระบบการ
บริหารจัดการ
3.1 ไดรับการยอมรับใน
ฐานะองคกรที่มีการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีความ
โปรงใสและรวมรับผิดชอบตอ
สังคม
4. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ
4.1 เยาวชนและประชาชน
ไดรับโอกาสศึกษาหาความรู
จากมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
สถาบันการศึกษาชั้นนําของ
ประเทศ โดยรูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ ที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่เปนความตองการ
ของเยาวชนและประชาชน
และเกิดประโยชนตอชุมชน

ตัวชี้วัด
1. จํานวนนิสิตทั้งหมด
2. จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3 จํานวนผูเขารวมโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. จํานวนนิสิตที่คงอยู ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
6. จํานวนนิสิตที่คงอยูดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหม
ดานสังคมศาสตร
9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดาน
สังคมศาสตร
10. รอยละของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติของ
สถาบันที่เพิ่มขึ้น
11. รอยละของนิสิตใหมระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ภาคปกติ

เปาหมาย
พ.ศ.2550
31,643
12

ผลลัพธ
พ.ศ.2550
34,276
35

รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย
108.32
291.67

4,850

13,278

273.77

4,052

3,956

97.63

4,728

6,024

127.41

20,288

20,837

102.71

152

233

153.29

183

260

142.08

818

1,329

162.47

3,052

2,616

85.71

2,751

3,856

140.17

10,537

12,754

121.04

1.40

7.53

537.86

2.80

15.11

539.64
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ประเด็นยุทธศาสตร/
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

5. การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ของประชาชนโดยใชความรู
เปนฐาน
5.1 สรางองคความรูใหม
และพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานดานการศึกษาและ
การวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ
อยางตอเนื่อง

และภาคพิเศษ สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตรสุขภาพ
12. รอยละของบัณฑิตที่
ศึกษาตอและมีงานทําภายใน
3-12 เดือน ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติและภาคพิเศษ
1. จํานวนโครงการวิจัยใหม
2. จํานวนโครงการวิจัยที่อยู
ในระหวางดําเนินงาน
3 จํานวนโครงการวิจัยที่จะ
แลวเสร็จ

เปาหมาย
พ.ศ.2550

ผลลัพธ
พ.ศ.2550

รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย

76.26

85.22

111.75

215
83

217
109

100.93
131.33

107

179

167.29

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนขอมูลชุดเดียวกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ซึ่งเกี่ยวของกับ

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
1.2-1
1.2-2
1.2-3

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ
2550
ผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2550 ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ในมิตทิ ี่1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2550 เสนออธิการบดีและนําเผยแพรบนเว็บไซต

แหลงขอมูล : คุณเฉลิมศรี ตังคณานุกูลชัย กองแผนงาน โทร. 0-2942-8158 ภายใน 4702
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพใน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดมีการบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนิสิตมีความรูในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด โดยการจัดเรียนการ
สอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เ นนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งประกอบดว ย
อาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ที่ อ าศัย หลั ก การรวมมื อ รวมพลัง ของทุก ฝา ยที่ เ กี่ ย วขอ งทั้ง องค ก รภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย
นอกจากนี้ยังมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค
โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่สกอ.กําหนด
ในภาพรวมขององคประกอบที่ 2 จํานวน 13 ตัวบงชี้ เทากับ 2.38 คะแนน สําหรับรายละเอียด
ผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมายป
2550

ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

เกณฑการประเมิน
1

2

3

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

ระดับ 5

ระดับ 7

3

5

6

7

2.2

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับ 6

ระดับ 7

3

4

5

7

2.3

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

ระดับ 4

ระดับ 5

3

3

4

5

2.4

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา

≥+10% หรือ
≤-10%

12.74%

1

1.00

0.05

0.10

2.5

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตออาจารย
ประจํา

-

ป.เอก
44.26%

1

39%

59%

60%

< 5%

5.45%

ป.ตรี
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เปาหมายป
2550

ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

ป.โท

-

50.24%

ป.เอก

40-59%

44.26%

45-69%

49.36%

ผศ.

-

23.95%

รศ.

≥ 30

24.17%

ศ.

-

1.24%

องคประกอบ/ตัวบงชี้

2.6

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

เกณฑการประเมิน
1

2

3

1

44%

69%

70%

2.7

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย

ระดับ 3

ระดับ 4

3

2

3

4

2.8

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

3 ขอ

5 ขอ

3

3

4

5

2.9

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ
63.00

รอยละ
80.06

3

59%

79%

80%

2.10

รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ

รอยละ
91.00

รอยละ
89.79

2

74%

99%

100%

2.11

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิต

คาเฉลี่ย
3.90

คาเฉลี่ย
3.97

3

2.49

3.49

3.50

2.12

รอยละของนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (คน)

รอยละ
0.50

รอยละ
0.76

3

0.015

0.029

0.030

2.13

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รอยละ
85.00

รอยละ
73.24

2

69%

89%

90%

เฉลี่ยองคประกอบที่ 2
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2.38

จากตารางที่ 2.2 พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 สามารถบรรลุเปาหมาย
8 ตัวบงชี้ จาก 13 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2,
2.3,2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 สวนตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ 1 คะแนน คือ ตัวบงชี้ที่ 2.4,2.5
และ 2.6 รายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1
เปาหมาย

: มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
: ระดับ 5

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
5 2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
5 3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
5 4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ
เผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
5 5. มีการนํ าผลการวิเคราะหขอมู ลการดําเนินการหลั กสูตรประจํา ปการศึกษาไปปรับปรุ ง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
5 6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
5 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก)
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของสกอ.
ครบที่ระดับ 7 ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองบริการการศึกษา
เปนหนวยงานหลักทําหนาที่ประสานงานในการเปดและปดหลักสูตรของคณะวิชาตางๆ
กระบวนการในการเปดหลักสูตรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตร เริ่มตนจากคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรระดับภาควิชาดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เสนอราง
หลักฐานตอที่ประชุมภาควิชา แลวเสนอตอคณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการของคณะ
วิชาพิจารณาใหเปนไปตามเกณฑของคณะวิชา นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ แลว
นําเสนอคณะกรรมการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ (ถาเปนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากอน) เมื่อผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาแลว จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอขออนุมัติจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งขออนุมัติใหเปดสอนไดตามกําหนดเวลาที่ระบุ รายละเอียดปรากฏตาม
คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) (2.1-1-1)
กรณีที่ตองการปดหลักสูตร เมื่อภาควิชาพิจารณาแลวเห็นสมควรปดหลักสูตร ก็ทําเรื่องเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ เสนอคณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปดหลักสูตรตอ
สภามหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน การปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (นานาชาติ)
(2.1-1-2)
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต โดยทุกหลักสูตรที่
ขออนุมัติเปดสอนตองระบุแผนการผลิตบัณฑิตและเปาหมายในชวง 5 ป แรกไวในเอกสารหลักสูตร เพือ่ ให
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และกองแผนงานเปนหนวยงานที่รวบรวมแผนการรับ/เปาหมายการผลิตบัณฑิต
จากคณะวิชาตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แลวมหาวิทยาลัยยังได
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาจํานวนและ
กรอบจํานวนการรับเขานิสิตของแตละคณะ (2.1-2-1)
3. มีการจัดเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ในการเสนอขอ
เปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง ภาควิชาหรือสาขาวิชาเจาของหลักสูตรตองระบุความพรอมดาน
ตางๆ อาทิ อาจารยผูสอน สถานที่และอุปกรณการสอน หองสมุด งบประมาณ และการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร เพื่อใหคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาความพรอม (2.1-3-1) กอนเสนอขออนุมัติที่ประชุม
คณบดีและสภามหาวิทยาลัย
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4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุก
คณะวิชารวบรวมผลการดําเนินการจากทุกหลักสูตรและรายงานใหทราบเพื่อวิเคราะหประเมินผลตอไป
ขอมูลดังกลาวไดแก จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานตางๆ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงตาม
สาขาที่สําเร็จการศึ กษา ระดั บความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศเกีย รติคุณ
ยกยองในดานตางๆ รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรทั้งหมด
ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนของนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สามารถ
ดูรายระเอียดไดจากรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 (2.1-4-1) คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับคณะวิชา ป 2551 (2.1-4-2) และรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชาตางๆ
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร
และปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรที่เสนอขอเปดใหม
หรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รต อ งทํ า การวิ จั ย สถาบั น ให ค รอบคลุ ม ประเด็ น สํ า คั ญ เช น ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน/สังคม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรการเรียนการสอน
การสนับสนุนชวยเหลือดูแลนิสิต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร เปนตน ดังปรากฏในตัวอยาง
รายงานการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน และคณะสังคมศาสตร (2.1-5-1,
2.1-5-2, 2.1-5-3, 2.1-5-4)
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเปด
สอนทั้งหมด 353 หลักสู ตร เปนหลักสู ตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิ อาจารย เป นไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ จํานวน 353 หลักสูตร หรือคิดเปนรอยละ 100 ของ
หลักสูตรทั้งหมด อยางไรก็ตาม ยังมีหลักสูตรที่ยังไมไดมีการปรับปรุงตามรอบเวลาที่กําหนด เนื่องจากใช
ระยะเวลาในการพิจารณาในหลายขั้นตอน จํานวน 34 หลักสูตร (2.1-6-1) โดยมหาวิทยาลัยไดมีนโยบาย
ใหทุกคณะที่เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการทําวิจัย
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สถาบันการเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2579 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2549 และครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 (2.1-6-2)
7. หลั ก สู ตรระดั บบั ณฑิตศึก ษาที่เ น น การวิจั ย (ปริ ญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก )
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัย
เปดสอนทั้งหมด 353 หลักสูตร ในจํานวนนี้เปนหลักฐานปริญญาโท แผน ก 151 หลักสูตร และปริญญา
เอก 69 หลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย คิดเปนรอยละ 62.32 ของหลักสูตร
ทั้งหมด
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1-1-1

คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พิจารณาอนุมัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)
การอนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (นานาชาติ)
กรอบจํานวนการรับเขาของนิสิตของแตละคณะ
ตัวอยางหลักสูตรที่ไดรบั การอนุมัติเปดสอน
รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550
คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับคณะวิชา ป 2551
รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร หลักสูตร 5 ป ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาความพรอมของหนวยงานความตองการของ
นักเรียนและผูใชบัณฑิต เพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการ
เรียนรู)
รายงานวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.
2545

2.1-1-2
2.1-2-1
2.1-3-1
2.1-4-1
2.1-4-2
2.1-5-1

2.1-5-2
2.1-5-3

2.1-5-4
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หมายเลขเอกสาร
2.1-6-1
2.1-6-2
2.1-7-1

ชื่อเอกสาร
สรุปจํานวนหลักสูตรทีย่ ังไมไดปรับปรุงตามรอบระยะเวลา
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/11234 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรือ่ ง การ
เสนอผลงานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แหลงขอมูล : คุณลิลา วุฒิวาณิชยกุล กองบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905
และหนวยงานที่เกี่ยวของตามระบุในผลการดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 2.2
เปาหมาย

: มีกระบวนการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
: ระดับ 6

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
5 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ เนน ผูเ รี ยนเปน สําคั ญทุ ก
หลักสูตร
5 3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
5 4. มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ค วามยื ด หยุ น และหลากหลายที่ จ ะสนองตอบต อ ความ
ตองการของผูเรียน
5 5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
5 6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
5 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 7 ดังนี้
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการแจกจายเอกสารหลักสูตรใหแกอาจารยทุกทาน
เพื่อรับทราบวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งระบุไวในเอกสารหลักสูตร ซึ่งอาจารย
จะตองนําไปขยายผลในการจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus) และมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการ
สนับสนุนใหอาจารยไดมีความรูความเขาใจซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษาในการจัด
โครงการอบรม เรื่อง เรื่อง “เทคนิคการออกขอสอบและการวัดประเมินผล” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550
(2.2-1-1) และเรื่อง “วิธีการเขียนและจัดทํา course syllabus“ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 (2.2-1-2) และ
มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ผ า น เ ว็ บ เ พ จ ข อ ง ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า
http://eduserv.ku.ac.th/knowledge/seminar/course%20syllabus2551/ index.htm) (2.2-1-3)
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดแบบฟอรม Course Syllabus ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2.2-2-1) และอาจารยทุกทานตองทําประมวลการสอน Course Syllabus (2.2-2-2) เสนอหัวหนาภาควิชา
จัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที่หลากหลาย เชน มีการมอบหมายงานใหนิสิต
สืบคนขอมูล การฝกปฏิบัติ โครงการสหกิจศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ ซึ่งในแตละรายวิชา
ไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางและ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ตามคํ า สั่ ง
มหาวิท ยาลัย ฯ ที่ 1467/2551 ลงวัน ที่ 30 เมษายน 2551 (2.2-2-3) และมี ก ารแตง ตั้งกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คําสั่งกองบริการการศึกษาที่ 0006/2551 (2.2-2-4) กําหนดผูรับผิดชอบ
จัดเก็บเอกสารที่ใชประกอบในแตละประเด็นตามตัวชี้วัดที่ 23 (ก.พ.ร.) การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของแตละคณะ (2.2-2-5) สวนระดับคณะวิชา มีการจัดการเรียนการสอนและใหนิสิตเห็น
ความสําคัญของการทําความเขาใจแตละวิชา มีการฝกทักษะทั้งจากการทําโจทยปญหาในบทเรียนและฝก
ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ จ ริ ง การฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม การฝ ก งานก อ นจบการศึ ก ษา
การสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษานอกสถานที่ การศึกษาคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัย การทําโครงงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน การจัดทําโครงงาน/โครงการของแตละคณะ
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา และมีการจัด
โครงการฝกอบรมใหกับคณาจารยกลยุทธการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการสนับสนุนทุน
โครงการวิจัยของนิสิต (2.2-2-6)
3. มี ก ารใช สื่ อ และเทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมในการสอนเพื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ทุ ก
หลักสูตร มหาวิทยาลัยมีระบบการสนับสนุนใหอาจารยใชสื่อและเทคโนโลยีการสอน โดยระบุไวใน
แผนการสอน (Course Syllabus) (2.2-2-2) และการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการ

62

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สอนอิเล็กทรอนิกส ระหวางวันที่ 15-19 ตุลาคม 2550 เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูอัน
กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการสอนของคณาจารยและการเรียนของนิสิต เปนการสรางบรรยากาศ
ทางการเรียนรูและสงเสริมประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยใหนิสิตไดเรียนรูอยางกวางขวางมากขึ้น
และเพิ่มความสนใจใหกับผูเรียนในการใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส (2.2-3-1) นอกจากนี้ มีศูนยเรียนรวม
ที่บริการโสตทัศนูปกรณครบถวนทุกอาคารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารยและนิสิต และมี
การสงเสริม การเรีย นรูของนิสิตเช นมีระบบe-learning
(http://ecourseware.ku.ac.th/) (2.2-3-2)
การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต การใชโปรแกรม Max@learn (https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php)
(2.2-3-3) ส ว นระดั บ คณะวิ ช ามี ก ารสนั บ สนุ น ให อ าจารย ใ ช สื่ อ การสอนที่ ห ลากหลายวิ ธี ต ามความ
เหมาะสม โดยมีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ เชน LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายแผนใส
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน โดยแตละหลักสูตรมีรายวิชาเลือก ทั้งเลือกเฉพาะและเลือกเสรี และนิสิตสามารถ
เลื อ กเรี ย นได ต ามความสนใจ รายละเอี ย ดในแผ น ซี ดี คู มื อ การศึ ก ษาและหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2549 (2.2-4-1) ตลอดจนมีรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2.2-4-2) ที่หลากหลาย เพื่อให
นิสิตเลือกเรียนไดตามตองการ
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร แตละคณะมีการประเมินที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
ผูเรียน ซึ่งระบุไดแก การสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน การจัดทําแฟมงาน การนําเสนอ
หนาหอง การทํางานกลุม ซึ่งมีการอิงพัฒนาการของผูเรียนโดยการทดสอบกอนและหลังการเรียนการสอน
รายละเอียดในประมวลการสอน (Course Syllabus) ของแตละรายวิชา (2.2-2-2) และขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (2.2-5-1) และในคูมือนิสิต ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550 (2.2-5-2)
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบการประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชา
โดยนิสิตผานเครือขายทุกวิทยาเขต โดยอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริการคอมพิวเตอร (2.2-6-1)
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการสอนของอาจารยแตละทาน ซึ่งแตละคณะมีการประเมินผลทั้งในรูปแบบ
การประเมินผานระบบเครือขาย (2.2-6-2) หรือจัดทําแบบฟอรมการประเมินอาจารยโดยนิสิต และการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.2-6-3) สวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู มีการประเมินโดยการดําเนินการของคณะ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งบางคณะมีการศึกษาความ
พึงพอใจของนิสิตชั้นปที่ 4 และนิสิตตกคาง ปการศึกษา 2549 ที่มีตอหลักสูตรปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของบัณฑิตใน 5 ดาน คือ
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

63

ดานหลั ก สูตรการเรี ยนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ด านอาจารยผูสอน ดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน และดานปจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน (2.2-6-4)
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
โดยแตละคณะมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องในทุกหลักสูตร
หรือมีการกําหนดใหคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและหัวหนาภาควิชา ไดรับสิทธิเขาดูผลการประเมิน
อาจารย โ ดยนิ สิ ต ของอาจารย ทุ ก คนในความดู แ ล และนํ า ผลเข า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการภาควิ ช า
เพื่อกําหนดแผนงานการพัฒนาปรับปรุงในภาพรวมและอาจารยดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาการสอนและ
การทํา Course Syllabus ใหเหมาะสม ตามผลการประเมิน เชน มีการนําผลการประเมินอาจารยโดยนิสิต
หรือการสรุปการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมาใชประกอบการพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.2-7-1) หรือมีการศึกษาติดตามผลการประเมินการเรียนสอนของอาจารย
โดยนิสิต เพื่อพัฒนา ปรับปรุง วิธีการและเทคนิคการสอนรายวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร (2.2-7-2)
หรือมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงเอกสารสื่อการสอน ของคณะเกษตร (2.2-7-3)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.2-1-1
รายงานการประเมินผลการจัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการออกขอสอบ” เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2551
2.2-1-2
รายงานการประเมินผลการจัดอบรม เรื่อง “วิธกี ารจัดทําและเขียน course
syllabus” เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2551
2.2-1-3
การเผยแพรโครงการอบรม/สัมมนา ประจําป 2551 ผานเว็บเพจของกองบริการ
การศึกษา (http://eduserv.ku.ac.th/knowledge/seminar/course%20syllabus2551
index.htm)
2.2-2-1
แบบฟอรม Course Syllabus ที่ใหระบุวิธสี อนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2-2-2
ตัวอยางประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนของแตละภาควิชา
2.2-2-3
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1467/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
เสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.2-2-4
คําสั่งกองบริการการศึกษาที่ 006/2551 เรื่อง แตงตั้งกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2-2-5
การกําหนดผูรับผิดชอบจัดเก็บเอกสารที่ใชประกอบในแตละประเด็นตามตัวชีว้ ัด
ที่ 23 (ก.พ.ร) การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2-2.6
โครงงาน/โครงการของแตละคณะ
2.2-3-1
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส ระหวางวันที่
15-19 ตุลาคม 2550
2.2-3-2
การใชระบบ e-learning บนเว็บไซต http://ecourseware.ku.ac.th/
2.2-3-3
การใชโปรแกรม Max@learn บนเว็บไซต
https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
2.2-4.1
แผนซีดีคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2-4-2
รายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2.2-5-1
ขอบังคับวาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พุทธศักราช 2548
2.2-5-2
คูมือนิสิต ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550
2.2-6-1
ระบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสติ
(https://eassess.ku.ac.th/report/select_rpt.php)
2.2-6-2
แบบรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย/รายวิชา ของอาจารยคณะ
เกษตร
2.2-6-3
แบบฟอรมการประเมินอาจารยโดยนิสิต และการทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.2-6-4
โครงการวิจยั สถาบัน เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตชั้นปที่ 4 และนิสิต
ตกคาง ปการศึกษา 2549 ที่มีตอหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2-7-1
การนําผลการประเมินอาจารยโดยนิสิต หรือสรุปการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมาใช
ประกอบการพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ของคณะ
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หมายเลขเอกสาร
2.2-7-2
2.2-7-3

ชื่อเอกสาร
อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาติดตามผลการประเมินการเรียนสอนของอาจารยโดยนิสิต เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง วิธกี ารและเทคนิคการสอนรายวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงเอกสารสื่อการสอน ของคณะเกษตร

แหลงขอมูล : คุณลิลา วุฒิวาณิชยกุล กองบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8167-8 ภายใน 4905
ตัวบงชี้ที่ 2.3
เปาหมาย

: มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสว นรวม
: ระดับ 4

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
5 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติได
จริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
5 3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
5 4. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร
5 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ.ครบที่ระดับ 5 ดังนี้
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดหลักเกณฑ
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ในการจัดทําหลักสูตร และแตละคณะมีการทําวิจัยสถาบัน หรือมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษมาชวยใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เชน
- มีการทําวิจัยสถาบัน เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาเปด/ปรับปรุงหลักสูตร จาก
การสอบถามความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต เชน คณะเกษตร คณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ คณะศึ ก ษาศาสตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร กํ า แพงแสน คณะ
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ฉกส. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.3-1-1)
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร และมีการประชุมวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตางๆ เขารวม
ประชุมวิพากษ เชน คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.3-1-2)
- มีการทําความตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ประสานความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร การขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมดานการศึกษาและวิชาการ การใชทรัพยากรทางการศึกษา เชน วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา (2.3-1-3)
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยแตละคณะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมารวมสอนในแตละหลักสูตร เปน
วิทยากรบรรยายพิเศษ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (2.3-2-1) การจัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และ
การฝกงาน โดยระบุไวในแผนการสอน (Course Syllabus) ของแตละคณะ เชน คณะเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร (2.3-2-2) รวมทั้งการเขารวมโครงการสหกิจศึกษาของแตละคณะ เพื่อใหนิสิตมีการ
เรียนรูและทักษะที่นําไปใชไดจริง (2.3-2-3)
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดย
ความรวมมือกับ องคการหรื อหนวยงานภายนอก
ซึ่ง แตละคณะมีการสร างความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือมีการประสานงานในการหา
สถานที่ฝกงานใหกับนิสิต จากสถานประกอบการ หรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เชน
- มีการทําโครงการวิจัยในการแกไขปญหารวมกับบริษัทเอกชน ผานโครงการ IPUS/IRPUS
เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.3-3-1)
- มีหนวยงานที่ใหความรวมมือเขารวมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อฝกงาน/ศึกษาดูงาน/ทัศน
ศึกษา งานบริการวิชาการและงานวิจัยของแตละคณะ ตามรายชื่อหนวยงานที่ใหความรวมมือเขารวม
โครงการสหกิจศึกษา รุนที่ 10 (2.3-3-2)
- มีการแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางสถาบันทั้งในและตางประเทศของแตละคณะ เชน คณะ
เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร (2.3-3-3)
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4. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการกําหนดให
ผูทรงคุณวุฒิหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ มีโครงการสัมมนาคณาจารยและนิสิตเพื่อติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการเรียนการสอนเปนประจําทุกป และมีรายงานการประชุมคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน มีการ
ติดตามและประเมินผลการฝกงานของนิสิต เชน
- การติดตามและประเมินผลโครงงานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี IPUS/IRPUS เชน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.3-4-1)
- มี ก ารนิ เ ทศงานการฝ ก งานของนิ สิ ต เพื่ อ ขอทราบผลการปฏิ บั ติ ง าน เช น คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (2.3-4-2)
- มีการทําโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อศึกษาวิเคราะหและประเมินผล ประโยชนการเรียนรูที่
นิสิตไดรับจากการฝกงานและสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร (2.3-4-3)
- การประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา (2.3-4-4)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยแตละคณะมีการประชุมเพื่อ
นําผลการประเมินการฝกงานไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน (2.3-5-1) เชน
- มีก ารประชุ ม คณะกรรมการพัฒ นาโครงการสหกิ จ ศึก ษา เพื่ อนํ า ผลการประเมิน มา
ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน เชน คณะวิศวกรรมศาสตร
- มีการประชุมคณาจารย เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เชน
คณะเกษตร
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.3-1-1
โครงการวิ จั ย สถาบั น เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาประกอบการพิ จ ารณาเป ด /ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ของแตละคณะ
2.3-1-2
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การแตงตั้งคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และมี ก ารประชุ ม วิ พ ากษ ห ลั ก สู ต ร โดยเชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตางๆ ของแตละคณะ
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.3-1-3
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2.3-2-1

หนังสือเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายของแตละคณะ

2.3-2-2

ตัวอยางประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนของแตละภาควิชา

2.3-2-3

รายชื่อนิสิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา รุนที่ 10

2.3-3-1

โครงการ สกว. IRPUS เรงพัฒนาคนรุนใหม มุงแกไขปญหาอุตสาหกรรม
(IRPUS) และตัวอยางขอเสนอโครงงาน IRPUS ประจําป 2550 ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

2.3-3-2

รายชื่อหนวยงานที่ใหความรวมมือเขารวมโครงการสหกิจศึกษา รุนที่ 10

2.3-3-3

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาวิเคราะหและประเมินผล ประโยชนการ
เรียนรูที่นิสิตไดรับจากการฝกงานและสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร

2.3-4-1

การติดตามและประเมินผลโครงงานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี IRPUS

2.3-4-2

การนิเทศงานการฝกงานของนิสิต เพื่อขอทราบผลการปฏิบัติงาน

2.3-4-3

โครงการวิจัยสถาบัน เพื่อศึกษาวิเคราะหและประเมินผล ประโยชนการเรียนรูที่
นิสิตไดรับจากการฝกงานและสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร

2.3-4-4

แบบประเมิ น ผลนิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษา โครงการนํ า ร อ งสหกิ จ ศึ ก ษาของ
ทบวงมหาวิทยาลัย

2.3-5-1

รายงานการประชุมของแตละคณะ

แหลงขอมูล : คุณมุกดา เกตุแกว สํานักประกันคุณภาพ โทร 0-2942-8200 ภายใน 4922-4 ตอ 105
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ตัวบงชี้ที่ 2.4
เปาหมาย

: จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
: ≥+ 10%หรือ ≤ -10%

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

≥+ 10%หรือ ≤ -10%

6-9.99% และ -6 – (-9.99)%

(-5.99)-5.99%

ของเกณฑมาตรฐาน

ของเกณฑมาตรฐาน

ของเกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด
54,059.42 FTES แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 40,002.35 FTES และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการ
ปรับคาเปนระดับปริญญาตรีแลว จํานวน 14,057.07 FTES สําหรับจํานวนอาจารยประจํามีทั้งหมด
2,255 คน (ไมนับอาจารยที่สังกัดโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) จํานวนอาจารยที่ลา
ศึกษาตอ 77 คน จึงมีอาจารยปฏิบัติงานสอนจริงในกลุมสาขาและคณะตางๆ จํานวน 2,178 คน ดังนั้น
ผลการบริ ห ารจั ด การภาระงานสอน หรื อ จํ า นวนนิ สิ ต เต็ ม เวลาเที ย บเท า ต อ จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า
มีสัดสวนเทากับ 24.82 FTES ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ คิดเปนรอยละ 12.74
กลุมสาขา
1.กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.กลุมสาขาวิทยาศาสตร
3.กลุมวิศวกรรมศาสตร
4.กลุมสถาปตยกรรมศาสตร
5.กลุมเกษตรศาสตร
6.กลุมบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตรฯลฯ
7.กลุมศึกษาศาสตร
8.กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9.กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
10. กลุมสหวิทยาการ
10.1 กลุมวิทยาศาสตร
10.2 กลุมศิลปศาสตร
รวม
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เกณฑ
FTES/
อาจารย
8
20
20
8
20
25
25
25
8
20
25

FTES รวม
799.11
10,320.28
9,710.49
331.71
5,638.73
14,345.01
2,649.08
8,761.75
718.12
785.14
289.79
486.35
54,059.42

FTESรวม
จํานวน
ถวงน้ําหนักดวย
อาจารยประจํา
เกณฑ
6,392.86
8
206,405.65
407
194,209.80
425
2,653.65
40
112,774.51
520
358,625.26
220
66,226.97
158
219,043.80
230
5,744.98
139
18,134.60
31
5,975.77
12,158.83
1,190,212.09
2,178
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FTES ตออาจารยประจําของสถาบัน

=

1,190,212.09
54,059.42

= 22.02

FTES ตออาจารยประจําจริง

=

54,059.42
2,178

= 24.82

ผลตางจากเกณฑ

=

24.82 – 22.02
22.02

= 12.74%

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.4-1
ตารางแสดงจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) และจํานวนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามกลุมสาขาและคณะ ปการศึกษา 2550
แหลงขอมูล : กองแผนงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.5
เปาหมาย

: สัดสวนของอาจารยประจําที่มวี ุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
: ป.เอก รอยละ 40-59% และ ป.ตรี ≤ รอยละ 5

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจยั
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 1
– 39 หรือ
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ
40 – 59 แตวฒ
ุ ิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5

คะแนน 2
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอย
ละ 40 – 59 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับ
รอยละ 60 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะวิชามีการสนับสนุนใหอาจารยลา
ศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของอาจารยผูสอนใหสูงขึ้น เพื่อรองรับพัฒนาการดานการจัดการ
เรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมลาศึกษาตอ จํานวน 2,255 คน
โดยมีวุฒิต่ําวาปริญญาตรี 1 คน วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 123 คน วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
1,133 คน และวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 998 คน
ผลการดํ า เนิ น งานป ก ารศึ ก ษา 2550 มี สั ด ส ว นของอาจารย ป ระจํ า ที่ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 5.45 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 50.24 วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 44.26
หมายเหตุ : (1) จํานวนอาจารยประจํานับเฉพาะขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึง่ จางจากเงิน
งบประมาณ และเงินรายไดเทานั้น ไมนับรวมอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางในรอบป
การศึกษา
(2) จํานวนอาจารยประจําทุกระดับไมนับรวมจํานวนอาจารยที่สอนโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.5-1
ตารางแสดงสัดสวนของอาจารยประจําจําแนกตามวุฒิการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2550
2.5-2
รายงานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําเดือนกันยายน 2550
แหลงขอมูล : คุณณัฐธิดา สงวนถอย กองการเจาหนาที่ โทร. 0-2942-5060 ภายใน 5060
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ตัวบงชี้ที่ 2.6
เปาหมาย

: สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
: รอยละ 45-69 และ รศ. ขึน้ ไป ≥ รอยละ 30

เกณฑการประเมิน : : เกณฑเฉพาะสถาบันทีเ่ นนการผลิตบัณฑิตและวิจยั
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
และ ศ.รวมกันอยูระหวางรอยละ และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ รศ. และศ. รวมกันมากกวาหรือ
1 – 44
45 – 69 และ
เทากับรอยละ 70
หรือ
และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
ไปเทากับหรือมากกวารอยละ
และ ศ. รวมกันอยู ระหวางรอยละ รอยละ 30 หรือ
45 – 69
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 30
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น และ ศ. รวมกันมากกวาหรือ
ไปนอยกวารอยละ 30
เทากับรอยละ 70 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30
ผลการดําเนินงาน
ในป ก ารศึ ก ษา 2550 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และหน ว ยงานต า งๆ มี ก ารส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการกระตุนให
อาจารยตระหนักถึงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดการยอมรับความสําเร็จเชิงวิชาชีพในวงวิชาการ
ระดับสากล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมลาศึกษาตอ จํานวน 2,255 คน
โดยมีตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย 28 คน ตําแหนงรองศาสตราจารย 545 คน ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 540 คน และตําแหนงอาจารย 1,142 คน ดังนั้น ผลการดําเนินงานปการศึกษา
2550 สั ด ส ว นของอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย คิ ด เป น ร อ ยละ 50.64 ตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 23.95 ตําแหนงรองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 24.17 และตําแหนง
ศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 1.24 ดังนั้นอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. รวม
คิดเปนรอยละ 49.36 สวนอาจารยประจํา ที่มีตําแหนงทางวิชาการรองศาสตราจารยขึ้นไปจํานวน
573 คน คิดเปนรอยละ 25.41
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หมายเหตุ : (1) จํานวนอาจารยประจํานับเฉพาะขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจางจากเงิน
งบประมาณ และเงินรายไดเทานั้น ไมนับรวมอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางในรอบป
การศึกษา
(2) จํานวนอาจารยประจําทุกระดับไมนับรวมจํานวนอาจารยที่สอนโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.6-1

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
ตารางแสดงสัดสวนของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ ประจําป
การศึกษา 2550

2.6-2

รายงานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําเดือนกันยายน
2550

แหลงขอมูล : คุณณัฐธิดา สงวนถอย กองการเจาหนาที่ โทร. 0-2942-8161-3 ภายใน 4805-16
ตัวบงชี้ที่ 2.7
เปาหมาย

: มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
: ระดับ 3

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
5 2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5 3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5 4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรมีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารยที่สืบเนื่องตอจากปการศึกษา 2549 ที่ผานมา โดยมีผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ที่ระดับ 4 ซึ่งมีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร โดย
อา งอิ ง จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ นสถาบัน อุ ด มศึก ษา (2.7-1-1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยขึ้น โดยผานความเห็นชอบจากที่
ประชุ ม คณบดี ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2549 เมื่ อ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2549 และที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2549 เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2549 ซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดออกประกาศ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-1-2) นอกจากนี้ มีการจัดทําคูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2.7-1-3) และหนั ง สื อ จรรยาบรรณอาจารย มก. (2.7-1-4) เป น รู ป เล ม พร อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ ใ ห
คณาจารยของมหาวิทยาลัยรับทราบดวยแลว
2. มี ก ระบวนการส ง เสริ ม ให ผู เ กี่ ย วข อ งได ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได มี คํ า สั่ ง ที่ 2453/2549 ลงวั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2549 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรการกํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนอาจารยที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อาจารย มก. ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ไดจัดทํามาตรการกํากับ ดูแล แนวทางการสงเสริมและสนับสนุน
อาจารยที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-2-1) โดย
มหาวิทยาลัยมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณและโปสเตอรจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อใหแตละคณะ/วิทยาเขต ติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธใหคณาจารยทุกทานไดรับทราบ (2.7-2-2)
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
ดํ า เนิ น การกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของคณาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และวิทยาเขตเพื่อสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 2735/2550 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2550 (2.7-3-1) และมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อหารือแนวทางในการดําเนินงาน เรื่อง
การประเมิ น ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ อาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 และกําหนดใหคณะและวิทยาเขตจัดทํารายงาน
ประจําปเพื่อรายงานผลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา อุปสรรคและ/หรือการไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และแนวทางการพัฒนาและสงเสริมจรรยาบรรณในรอบปการศึกษาถัดไปโดย
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหคณะ/วิทยาเขต จัดทํารายงานประจําปการสงเสริมสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7-3-2) และ (2.7-3-3)
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีระบบรองเรียน และดําเนินการตามระเบียบวินัยของอาจารย ซึ่งมีการติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินงานกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ ก.พ.อ. (2.7-4-1)
และ (2.7-4-2)
5. การดําเนินการวางแผนปองกันหรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร อยู ร ะหว า งการเตรี ย มการจั ด ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ป อ งกั น หรื อ หาแนว
ทางแกไขการกระทํา ผิ ดจรรยาบรรณวิ ช าชีพ โดยจะมีการพิ จารณาทบทวนและหามาตรการปอ งกัน
ใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการและหารือกับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคตางๆ ใหครบถวนสมบูรณ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.7-1-1
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึ มีในสถาบันอุดมศึกษา
2.7-1-2
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.7-1-3
คูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2549)
2.7-1-4
2.7-2-1

2.7-2-2
2.7-3-1
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คูมือจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คําสั่ง มก.ที่ 2453/2549 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรการกํากับ
ดูแล สงเสริม และสนับสนุนอาจารยที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โปสเตอรจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คําสั่ง มก. ที่ 2735/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรื่อง คณะกรรมการสงเสริม
สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยระดับ
คณะและวิทยาเขต และคําสัง่ มก. ที่ 1798 /2550 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2550 เรื่อง
มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ มก.ทําหนาที่
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมายเลขเอกสาร
2.7-3-2

2.7-3-3

2.7-4-1

2.7-4-2

ชื่อเอกสาร
สงเสริมสนับสนุนติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ มก.
บันทึกขอความที่ ศธ. 0513.10106/ว.6977 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การ
สงรายงานประจําป การสงเสริมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก. ของคณะและวิทยาเขต
บันทึกขอความที่ ศธ 05813.10106/490 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 เรื่อง
รายงานประจําปการสงเสริม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย มก.
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10121/0016 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551 เรื่อง ขอ
ทราบผลการติดตามความกาวหนาเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินการกับผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษาตาม ประกาศ ก.พ.อ.
บันทึกขอความที่ ศธ 0513.10106/17391 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 เรื่อง
ขอขอบคุณ

แหลงขอมูล :

คุณอุทัยวรรณ กิจวิเชียร กองบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8463 ภายใน 1476
คุณสมเกียรติ นากระโทก กองบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8866

ตัวบงชี้ที่ 2.8

: มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
: 3 ขอ

เปาหมาย

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
5 1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
5 2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการ
เรียนการสอน
5 3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
5 4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5 5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.ครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจยั และ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดโครงการอบรม สัมมนาและ
กิจกรรมตางๆ เชน โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 โดยหนวยงาน
สวนกลาง เชน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.และกองบริการการศึกษา มีการสงเสริมใหคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย ทําวิจัยในชั้นเรียน (2.8-1-1) นอกจากนี้ในระดับคณะ มีการจัดโครงการอบรม
สัมมนา โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน เพื่อใหอาจารยสามารถทําวิจัยฯ (2.8-1-2) เชน
- คณะเกษตร มีการสัมมนาคณาจารย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
- คณะสังคมศาสตร มีการจัดโครงการฝกอบรมการวิจัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยของบุคลากร อาจารย และนักวิชาการ
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มีการสัมมนาการจัดทําแผนงานวิจัยแมบทและงานวิจัยในชั้น
เรียนใหกับคณาจารย
- คณะสัตวแพทยศาสตร มีการจัดโครงการอบรม เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญ รศ.ดร.
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท จากคณะศึกษาศาสตร มก. มาบรรยาย และมีอาจารยภาควิชาสัตวแพทย
สาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน เรื่อง การเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนในหองปฏิบัติการวิชาคลินิกปฏิบัติทางสุขศาสตรเนื้อสัตวและการตรวจ
เนื้อ ซึ่งไดบรรยายใหคณาจารยและบุคลากรในวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ดวย
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมดานการ
เรียนการสอน โดยมีการทบทวนผลการดําเนินงานทางดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน ในที่ประชุมระดับคณะ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย เพื่อกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน โดยสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อเปนแรงจูงใจในการทําวิจัยของภาควิชา/หนวยงาน (2.8-2-1)
3. มี แ หล ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและนวั ต กรรมทาง
การศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการใหทุนอุดหนุนวิจัยในการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อ
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พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งทุนวิจัยประเภททั่วไปและทุนวิจัย
สถาบัน ตามระเบียบ (2.8-3-1) และมีการสนับสนุนงบประมาณในระดับคณะ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร
มีการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย 50,000 บาทตอเรื่อง และคณะสังคมศาสตร มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 30,000 บาทตอเรื่อง (2.8-3-2)
4. มี ผ ลงานวิ จั ย ด า นการเรี ย นการสอนและมี ก ารจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นและเผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอนั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการอยางตอเนื่องและในรอบปการศึกษา 2550 ที่ผานมาไดจัดการ
ประชุ ม ทางวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 46 สาขาศึ ก ษาศาสตร ระหว า งวั น ที่ 29 มกราคม 2551 – 1 กุ ม ภาพั น ธ
2551(2.8-4-1) และดําเนินการระดับคณะ มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
(2.8-4-2)
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน โดยบางคณะมีการทําโครงการวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนและสรางเครือขายวิจัย
รวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เชน มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน จากการทํา
โครงการวิจัยหุนจําลองยางพารา และสรางเครือขายวิจัยกับ Utrecht University คณะสัตวแพทยศาสตร
(2.8-5-1) มีการประชุมวิชาการ โครงการวิศวศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตรในเครือขายทั่วประเทศ
เพื่อนําเสนอผลงานดานวิศวกรรมศาสตร (2.8-5-2) โครงการวิจัยในการแกไขปญหารวมกับบริษัทเอกชน
ผานโครงการ IPUS/IRPUS ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร (2.8-5-3)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.8-1-1
รายงานสรุปประเมินผลโครงการอบรม “การวิจัยในชัน้ เรียน” โดย งานสงเสริม
และพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.8-1-2

โครงการอบรม/สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของแตละคณะ

2.8-2-1

การแตงตั้งคณะกรรมการฯ และการประชุมคณะกรรมการฯ ของแตละคณะ

2.8-3-1

ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติทนุ อุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.8-3-2
การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของแตละคณะ
2.8-4-1

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลมที่ 4
สาขาศึกษาศาสตร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร
และบริหารธุรกิจ สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร

2.8-4-2

โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

2.8-5-1

โครงการวิจยั หุนจําลองยางพารา และสรางเครือขายวิจยั กับ Utrecht University

2.8-5-2

การประชุมวิชาการ โครงการวิศวศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตรในเครือขาย
ทั่วประเทศ

2.8-5-3

โครงการ สกว. IRPUS เรงรุดพัฒนาคนรุน ใหม มุงแกไขปญหาอุตสาหกรรม
(IRPUS) และโครงงานที่ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

แหลงขอมูล :

คุณอุทัยวรรณ กิจวิเชียร กองบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8463 ภายใน 1476
คุณสมเกียรติ นากระโทก กองบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8866
และขอมูลภาพรวมจากคณะ/สํานัก/สถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 2.9
เปาหมาย

: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
: รอยละ 63

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 60 – 79

รอยละ 80 หรือมากกวา

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 6,930 คน แตเปนผูตอบแบบสํารวจในระบบขึ้นทะเบียนรับปริญญาผานเว็บไซต ซึง่
รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวน 6,388 คน คิดเปนรอยละ 92.18 ซึ่งจากจํานวนนี้เปนผู
ที่มีงานทําอยูเดิม จํานวน 368 คน และเปนบัณฑิตที่ศึกษาตอ จํานวน 1,286 คน ดังนั้นเมื่อพิจารณา
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สถานภาพการทํางานเฉพาะผูที่ไมไดกําลังศึกษาตอและไมไดมีงานทําอยูเดิมกอนมาศึกษา พบวาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มีจํานวน 3,790 คน หรือคิดเปนรอย
ละ 80.06 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอมูลพืน้ ฐาน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (รับปริญญา ก.ค. 2550)
จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําอยูเดิม
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หกั ผูมีงานทําเดิมและผูศึกษาตอออกแลว (ขอบเขตขอมูล
ที่สํารวจ)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.9-1
2.9-2

ผลการดําเนินงาน
6,930 คน
6,388 คน
(92.18%)
368 คน
1,286 คน
4,734 คน
3,790 คน
80.06

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการสํารวจขอมูลบนเว็บไซตของกองแผนงาน
เว็บไซตระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาและประวัติผูสําเร็จ
การศึกษาและภาวะการหางานทําของบัณฑิต
https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/

แหลงขอมูล : กองแผนงาน
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ตัวบงชี้ที่ 2.10
เปาหมาย

: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ
: รอยละ 91.00

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 74
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ.

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 75 – 99
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ.

รอยละ 100
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูง
กวาเกณฑ กพ.

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน
6,930 คน มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 3,790
คน (ไมนับรวมผูที่ศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูเดิมกอนมาศึกษา) และมีบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนตาม
เกณฑมาตรฐานของ ก.พ.ร. คือ เกิ น กวา 7,630 บาท จํ า นวน 3,403 คน หรือคิดเปน รอยละ 89.79
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอมูลพืน้ ฐาน

ผลการดําเนินงาน

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (รับปริญญา ก.ค. 2550)
จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ

6,930 คน
6,388 คน (92.18%)

จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หกั ผูมีงานทําเดิมและผูศึกษาตอออกแลว (ขอบเขต
ขอมูลที่สาํ รวจ

4,734 คน

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ

3,790 คน

จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนตามเกณฑ ( 7,630 บาท)

3,403 คน

รอยละบัณฑิตที่ไดเงินเดือนตามเกณฑ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน
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89.79
การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.10-1
2.10-2

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการสํารวจขอมูลบนเว็บไซตของกองแผนงาน
เว็บไซตระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาและประวัติผูสําเร็จ
การศึกษาและภาวะการหางานทําของบัณฑิต ที่
https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/

แหลงขอมูล : กองแผนงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.11
เปาหมาย

: ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
: คาเฉลีย่ 3.90

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1 - 2.49

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49

คะแนน 3
คาเฉลี่ย 3.50 หรือมากกวา

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่
มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากนายจางของบัณฑิตที่จบการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2546 - 2549
จํานวน 772 ตัวอยาง โดยตั้งเกณฑที่ใชในการวิเคราะหไว 5 ระดับ คือ
ฃ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คาเฉลี่ยเทากับ
คาเฉลี่ยเทากับ
คาเฉลี่ยเทากับ
คาเฉลี่ยเทากับ
คาเฉลี่ยเทากับ

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระดับมาก ( Χ =3.97)
ซึ่งในดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( Χ =4.31) สวนดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน และดานความสามารถพื้นฐานที่
สงผลตอการทํางาน นายจาง มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน ( Χ =3.81 และ
3.80) เมื่อพิจารณาตามกลุม พบวา
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กลุม

1. วิทยาศาสตร
2. วิศวกรรมศาสตร
3. สถาปตยกรรมศาสตร
4. เกษตรศาสตร
5. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร
บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว
เศรษฐศาสตร
6. ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร
7. มนุษยศาสตร / สังคมศาสตร
8. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
รวม

ดานความรู
ดานความสามารถ
ความสามารถทาง
พื้นฐานฯ
วิชาการ
3.74
3.69
3.67
3.66
3.83
3.76
3.74
3.77
3.80
3.86

4.13
3.95
4.12
3.81

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

4.03
3.88
4.00
3.80

ดานคุณธรรม
จริยธรรมฯ

รวม

4.23
4.18
4.27
4.31
4.33

3.88
3.85
3.91
3.93
4.01

4.54
4.40
4.46
4.31

4.18
4.08
4.18
3.97

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.11-1
รายงานการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.2550
2.11-2
รายงานการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.2550 ที่เว็บไซด
www.planning.ku.ac.th
แหลงขอมูล : กองแผนงาน

84

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงชี้ที่ 2.12 : รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาทีส่ ําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย
: รอยละ 0.50
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.003 – 0.015

คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.016 – 0.029 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 และ
2. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
จากผลงานวิจยั และหรือวิทยานิพนธมากกวา
หรือเทากับรอยละ 0.060
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวา
ไดคะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและ
นานาชาติ จํานวน 724 คน มีนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา จํานวน 89,402 คน
ดังนั้น ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2550 มีรอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ คิดเปนรอยละ 0.76 รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอมูลพืน้ ฐาน
1. จํานวนนิสติ และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ และดานสิง่ แวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ
1.1 ดานวิชาการ
1.2 ดานวิชาชีพ
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.4 ดานกีฬา
1.5 ดานสุขภาพ
1.6 ดานสิ่งแวดลอม
1.7 ดานวิทยานิพนธ/ผลงานวิจยั
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลการดําเนินงาน
724

330.00
95.00
36.00
175.00
1.00
4.00
56.00
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ขอมูลพืน้ ฐาน
1.8 ดานอื่นๆ
2. จํานวนนิสติ ปจจุบันทัง้ หมด
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับปริญญาโท
2.3 ระดับปริญญาเอก
3. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผา นมาทัง้ หมด
3.1 ระดับปริญญาตรี (2545-2549)
3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแตป 2545-2549)
4. รวมจํานวนนิสิตปจจุบนั ทั้งหมด และศิษยเกาที่สาํ เร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมาทัง้ หมด (4 = 2+3)
5. รวมจํานวนนิสิตและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาทัง้ หมด ในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมด (5 = 2.2+2.3+3.2)
6. รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผา นมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ และดานสิง่ แวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ (6 = 1/4)
7. รอยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจยั
และ/หรือวิทยานิพนธ (7 = 1.7/5)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
4.00
50,081
38,788
10,057
1,236
45,182
29,766
15,416
95,263
26,709
0.76

0.21

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.12-1
ขอมูลจํานวนนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผา นมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ และดานสิง่ แวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2550
2.12-2
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2545 - 2549
แหลงขอมูล : คุณเทเวศร นนทะชัย กองกลาง โทร 0-2942-8152 ภายใน 4614
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 : รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึง่ มีคุณสมบัติเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธทที่ าํ หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจยั )
เปาหมาย
: รอยละ 85.00
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 50- รอยละ 69

คะแนน 2
รอยละ 70- รอยละ89

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 90

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําหนาที่ควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน
725 คน และมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 531 คน คิดเปนรอยละ 73.24
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.13-1
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550
2.13-2
ขอมูลจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร และจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
แหลงขอมูล : คุณอัจฉรา ผองอุดม บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-2942-8188 ภายใน 1184-7 ตอ 201
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพใน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยมีการดําเนินงานกิจการนิสิตเพื่อสนับสนุนสงเสริม
ใหนิสิตเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร สําหรับ
กิจกรรมการพัฒนานิสิตไดดําเนินการเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ซึ่งมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิตและศิษยเกา และ (2) การจัด
กิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการโดยองคกรนิสิต เพื่อใหนิสิตไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา
ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก ความรูทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสารและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่สกอ.กําหนด
ในภาพรวมขององคประกอบที่ 3 จํานวน 2 ตัวบงชี้ เทากับ 3.00 คะแนน สําหรับรายละเอียดผล
การประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย
ป 2550

ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษย ระดับ 6 ระดับ 8
เกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิต
ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
เฉลี่ยองคประกอบที่ 3

ระดับ 4

ระดับ 4

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

เกณฑการประเมิน
1

2

3

3

6

7

8

3

2

3

4

3.00

จากตารางที่ 2.3 พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 3 สามารถบรรลุ
เปาหมายทั้ง 2 ตัวบงชี้ โดยทั้ง 2 ตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน รายละเอียดของการ
ประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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ตัวบงชี้ที่ 3.1
เปาหมาย

: มีการจัดบริการแกนสิ ิตและศิษยเกา
: ระดับ 6

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1
5 2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
5 3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สง เสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
5 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต
5 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา
5 6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา
5 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
5 8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 7 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 8 ดังนี้
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่1 ตั้งแตชวงปฐมนิเทศนิสิตปที่1 ดําเนินการ
ในลัก ษณะของโครงการก า วแรกสูบัณ ฑิตยุค ใหม (3.1-1-1) และจั ดทํ า รายงานผลการสํา รวจความ
ตองการจําเปนของนิสิต ชั้นปที่1 (3.1-1-2)
2. มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด บริ ก ารด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต อ การ
พัฒนาการเรียนรูของนิสิตที่หลากหลาย เชน สํานักบริการคอมพิวเตอร เปดใหบริการหองปฏิบัติการพีซีแก
นิสิต สําหรับงานใชระบบเครือขาย การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส งานโปรแกรมสํานักงาน ณ.อาคาร
Kasetsart It Square (KITS) และการบริหารเครือขายไรสาย บริการบัญชีผูใชเครือขาย บริการให
คําปรึกษาและแนะนําดานคอมพิวเตอร บริการเว็บเพจสวนบุคคลและกลุมกิจกรรม เปนตน (3.1-2-1)
สํานักทะเบียนและประมวลผล บริการดานทะเบียนนิสิตใหม การลงทะเบียนเรียน บันทึก
คะแนน พิมพรายงานผลการศึกษา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดไดโดยผาน web site ของสํานักทะเบียน
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และประมวลผล รับคํารองที่เกี่ยวของกับการศึกษา และออกใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท เปนตน
(3.1-2-2)
สํานักหองสมุด บริการยืม-คืนทรัพยากรทั้งโดยเจาหนาที่ และดวยระบบอัตโนมัติ (Self –
check, Book drop) บริการวารสาร/หนังสือพิมพ บริการชวยคนควาจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บริการ
อินเตอรเน็ตและพิมพงานดวยตนเอง บริการผานระบบเครือขายและบริการสื่อการศึกษา (3.1-2-3)
สํานักการกีฬา ใหบริการการใชสนามและอุปการณกีฬา ดานการเรียนการสอนโดยประสาน
กับภาควิชาพลศึกษา และใหบริการการเรียนการสอนกีฬา เปนตน (3.1-2-4)
กองกิจการนิสิต ใหบริการทุนการศึกษา หองสมุดอาชีพ บริการคอมพิวเตอร บริการทดสอบ
เชิงจิตวิทยา บริการศึกษาตอ เปนตน (3.1-2-5)
กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ ให บ ริ ก ารทุ น ศึ ก ษาต อ ต า งประเทศ ทุ น ฝ ก อบรมระยะสั้ น โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ทุนสําหรับทําวิทยานิพนธ เปนตน (3.1-2-6)
กองบริการการศึกษา ใหบริการสืบคนขอมูลหลักสูตรและรายวิชาตางๆ โครงการสหกิจศึกษา
บริการสืบคนขอมูล e-courseware เปนตน (3.1-2-7)
ศูนยบมเพาะธุรกิจ เพื่อฝกทักษะนิสิตในการทําธุรกิจ (3.1-2-8)
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนแหลงรวบรวมความรูในดานตาง ๆ จําหนายทั้ง
เอกสาร ตํารา และทั่วไป (3.1-2-9)
3. มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน หอพัก บริการหอพักที่มี
ลักษณะศูนยการศึกษาและอาศัย (Living and Learning Center) (3.1-3-1)
สถานพยาบาล ใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งการปองกันและสงเสริมภาวะสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต รวมถึงการใหทันตสุขศึกษา (3.1-3-2)
ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. และสถานที่ออกกําลังกายอื่นๆ (3.1-3-3)
รานอาหาร ไดแก โรงอาหารกลาง 1-2 โรงอาหารประจําคณะ รานอาหารสหโภชน เปนตน
(3.1-3-4)
รานคา ไดแก รานคาสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ราน Seven Eleven โครงการดอย
คํา รานจําหนายสินคาสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ราน KU OUTLET CENTER ราน
GOLDEN PLACE เปนตน (3.1-3-5)
ธนาคาร มีบริการธนาคารสาขายอย 4 แหง ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และมีตูเอทีเอ็มกระจายตามจุดตางๆ (3.1-3-6)
ที่ทําการไปรษณียมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.1-3-7)
KU HOME บริการหองพักกวา100หอง หองประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง และหองรับประทาน
อาหาร (3.1-3-8)
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อาคารจอดรถ และบริการรถสวัสดิการ (3.1-3-9)
อาคารพุทธเกษตร เปนสถานที่ประกอบศาสนกิจของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (3.1-3-10)
4. มี ก ารจั ด บริ ก ารด า นการแนะแนวและการให คํ า ปรึ ก ษา ได แ ก การดํ า เนิ น งานของฝ า ย
แนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต (3.1-4-1) และมีศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
และบริการใหคําปรึกษาและทดสอบเชิงจิตวิทยา (3.1-4-2)
5. มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนิสิตและศิษยเกา มหาวิทยาลัยบริการ
e-mail address for life สําหรับนิสิตเกาเพื่อใหศิษยเกาไดรับขอมูลขาวสารตางๆจากเว็บไซตของ
มหาวิ ท ยาลั ย (http://www.ku.ac.th) และสามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง เว็ บ ไซด ข องสมาคมนิ สิ ต เก า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอีกดวย
สําหรับนิสิตปจจุบัน ไดรับขอมูลขาวสารหลายชองทาง เชน เว็บไซตของมหาวิทยาลัยของ
คณะวิชาตางๆ และจากฝายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต(3.1-5-1)
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา เชน โครงการ
วางแผนธุรกิจสําหรับนิสิต รุนที่ 7 (3.1-6-1) โครงการสหกิจศึกษา (3.1-6-2) ศูนยบมเพาะธุรกิจ (3.1-6-3)
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 5 เรื่อง ไดแก การบริการดานความปลอดภัย การ
บริการดานยานพาหนะ การบริการดานสาธารณูปโภค การบริการดานอาคารสถานที่ การบริการดานสวน
และการรักษาความสะอาด (3.1-7-1) ความพึงพอใจตอการใหบริการของงานทุนและเจรจาธุรกิจของกอง
วิเทศสัมพันธ (3.1-7-2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุด (3.1-7-3) การประเมินคุณภาพ
การใหบริการของสถานพยาบาล (3.1-7-4) การประเมินการใหบริการของศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนิสิต (3.1-7-5) การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักบริการคอมพิวเตอร (3.1-7-6)
การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักการกีฬา (3.1-7-7) การประเมินคุณภาพการใหบริการของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล (3.1-7-8)
8. จากผลการประเมินตามขอ 7 หนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบไดนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใชบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ
ตลอดเวลา เชน สํานักหอสมุดไดนําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ คือ
โครงการขยายเวลาเปดบริการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.1-8-1) กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ ไดนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาปรับปรุง ในโครงการเยี่ยมหนวยงาน
เพื่อประสานภารกิจ (3.1-8-2) สํานักคอมพิวเตอรไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการมา
ปรับปรุงการใหบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ KITS (3.1-8-3) โครงการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ
บัญชีผูใชเครือขายนนทรี (3.1-8-4)
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ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
3.1-1-1
3.1-1-2
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
3.1-2-8
3.1-2-9
3.1-3-1
3.1-3-2
3.1-3-3
3.1-3-4
3.1-3-5
3.1-3-6
3.1-3-7
3.1-3-8
3.1-3-9
3.1-3-10
3.1-4-1
3.1-4-2
3.1-5-1
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การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
กําหนดการโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2550
รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชัน้ ปที่ 1
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 38 และ 44
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 38
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 39
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 39
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 40
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 40-41
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 42
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 30
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กองกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 8
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 43
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 45
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 45
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 46-47
พุทธเกษตร
สรุปผลการดําเนินงานฝายแนะแนวและจัดหางานกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (www.go.sa.ku.ac.th)
กองกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 16-17
http://www.ku.ac.th
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หมายเลขเอกสาร
3.1-6-1
3.1-6-2
3.1-6-3
3.1-7-1
3.1-7-2
3.1-7-3
3.1-7-4
3.1-7-5
3.1-7-6
3.1-7-7
3.1-7-8
3.1-8-1
3.1-8-2
3.1-8-3
3.1-8-4

ชื่อเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงานฝายแนะแนวและจัดหางานกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา34
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 37
คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2550 หนา 30
รายงานการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรตอการใหบริการ
ของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ความพึงพอใจตอการใหบริการของงานทุนและเจรจาธุรกิจของกองวิเทศ
สัมพันธ
ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุด
การประเมินคุณภาพการใหบริการของสถานพยาบาล
การประเมินการใหบริการของศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นิสิต
การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักบริการคอมพิวเตอร
การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักการกีฬา
การประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล
โครงการขยายเวลาเปดบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการเยีย่ มหนวยงานเพื่อประสานภารกิจ
ผลการปรับปรุงการใหบริการคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ KITS
โครงการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการบัญชีผูใชเครือขายนนทรี

แหลงขอมูล : คุณจิรวัฒน วีรังกร กองกิจการนิสิต โทร 0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 120
ตัวบงชี้ที่ 3.2
เปาหมาย

: มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีพ
่ ึงประสงค
: ระดับ 4

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสยั ทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5 2. มีการสงเสริมใหสถาบัน และองคกรนิสิตจัดกิจกรรมนิสติ ใหครบทุกประเภท โดยอยางนอย
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ตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
5 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทัง้ ที่จัดโดย สถาบันและองคกร
นิสิตทุกสิน้ ปการศึกษา
5 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 4 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยไดจัดประชุม
เพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อใหหนวยงานตางๆ เชน
คณะ กองกิจ การนิ สิต สํ า นั ก การกี ฬ า และองค กรกิ จ กรรมในทุก วิท ยาเขตได ใช เ ป น แนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป (3.2-1-1)
2. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหองคกรกิจกรรมนิสิตในทุกวิทยาเขตจัดกิจกรรมนิสิตครบทุกดาน โดย
ได กํ า หนดไว ใ นประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เรื่ อ ง ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยธรรมนู ญ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.2-2-1) ซึ่งไดแบงการจัดกิจกรรมนิสิตไว 3 ดานหลัก คือ กีฬา บําเพ็ญ
ประโยชนและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ดาน ที่ไดกําหนดไว ไดแก กิจกรรมวิชาการ
กิ จ กรรมกี ฬ าและการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมนั น ทนาการ กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษา
สิ่งแวดลอมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการจัดตั้งชมรมกิจกรรมที่
สนับสนุนกิจกรรมทั้ง 5 ดานดังกลาวครบถวน และกําหนดใหนิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเขารวมใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรครบทุกคนเชนกัน (3.2-2-2)
3. การจัดโครงการกิจกรรมตางๆ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่
จัดขึ้น โดยในสวนของกระบวนการติ ดตามผลการดํ า เนิน งานนั้น ในสว นขององค กรกิจกรรมนิ สิตได
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มอบหมายให สภาผูแทนนิสิตเปนหนวยงานที่กํากับติดตามดูแลและตรวจสอบการดําเนินงาน ซึ่งได
กําหนดไวในธรรมนูญนิสิต ในสวนของมหาวิทยาลัยไดมอบใหกองกิจการนิสิตโดยฝายกิจกรรมนิสิตเปน
หนวยงานกํากับดูแล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต (3.2-3-1) เปน
ผูแทนของมหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานในการดําเนินกิจกรรมของแตละชมรม
และแตละโครงการที่องคกรกิจกรรมนิสิตไดจัดขึ้น ทั้งนี้ทุกองคกรกิจกรรมนิสิตที่ไดจัดและดําเนินโครงการ
จะตองจัดทําเอกสารการประเมินโครงการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบ (3.2-3-2) ในระดับคณะวิชามี
คณาจารย รองคณบดีฝา ย กิ จการนิ สิตในระดับคณะกํ า กับดูแล มีนัก กิจ การนิสิตใหการดู แลการทํา
กิจกรรมของนิสิตในคณะอยางใกลชิด
4. มหาวิท ยาลั ย โดยฝ า ยกิจ กรรมนิ สิต กองกิจ การนิสิต ไดนํ า ผลการดํา เนิ น งานขององค ก ร
กิจกรรมนิสิตมาสรุปและจัดทําเปนรายงานประจําป (3.2-4-1) เพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินงาน และได
นํ า ข อ สรุ ป ดั ง กล า วมาใช ใ นการกํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น กิ จ กรรม ในการจั ด โครงการฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการแกผูนํากิจกรรมนิสิต หลักสูตร ผูนํากิจกรรมนิสิตเพื่อการพัฒนา โดยในโครงการดังกลาวไดให
ผู นํ า กิ จ กรรมนิ สิ ต พิ จ ารณาร ว มกั น ถึ ง ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน โดยใช ข อ สรุ ป ดั ง กล า วเป น ฐานในการ
พิจารณา (3.2-4-2)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.2-1-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.2-2-1
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องขอบังคับวาดวยธรรมนูญนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.2-2-2
โครงการบัณฑิตยุคใหม (กิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
3.2-3-1
เอกสารคําสัง่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต
3.2-3-2
เอกสารการประเมินโครงการกิจกรรมนิสิต (กนส.2)
3.2-4-1
รายงานประจําปฝายกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.2-4-2
เอกสารการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผูนํากิจกรรมนิสิต”
แหลงขอมูล : คุณจิรวัฒน วีรังกร กองกิจการนิสิต โทร 0-2942-8304 ภายใน 1256 ตอ 120
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพ ใน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย โดยมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางมีคุณภาพ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว มีการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพแกอาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัย
และการจัดสรรทุนวิจัย ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากร
วิจัยในการทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร
โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่สกอ.กําหนด
ในภาพรวมขององคประกอบที่ 4 จํานวน 5 ตัวบงชี้ เทากับ 3.00 คะแนน สําหรับรายละเอียดผล
การประเมินแสดงไดในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย
เปาหมาย
ป 2550

ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

1

2

3

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

6 ขอ

6 ขอ

3

3

4

5

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจยั และงานสรางสรรค

5 ขอ

5 ขอ

3

2

3

4

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

องคประกอบที่ 4 การวิจยั

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และ
งานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา

300,000 317,044.54
บาทตอ บาทตอคน
คน

3

54,999

79,999

80,000

4.4 รอยละของงานวิจยั และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสนิ ทาง

รอยละ
40

3

29%

39%

40%
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย
ป 2550

ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

เกณฑการประเมิน
1

2

3

รอยละ
25

รอยละ
26.22

3

14%

19%

20%

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (citation) ใน refereed
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

เฉลี่ยองคประกอบที่ 4

3.00

จากตารางที่ 2.4 พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 4 สามารถบรรลุเปาหมาย
ทั้ง 5 ตัวบงชี้ โดยทั้ง 5 ตัวบงชี้และที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน รายละเอียดของการประเมิน
รายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1
เปาหมาย

: มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงาน
สรางสรรค
: 6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
5 1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
5 2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรค
ที่ใชประโยชนไดจริง
5 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
5 4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5 5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
5 6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ.ครบที่ระดับ 6 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลางในการประสานและ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการกําหนดกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ
4 ป ของมหาวิทยาลัยฯ (4.1-1-1 , 4.1-1-2) มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยมีการจัดทําแผน
ความตองการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (4.1-1-3) และมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย
ตั้งแตการกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนและ
เบิกจายเงินวิจัย ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ (4.1-1-4)
นอกจากนี้มีการประสานการพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการ เรื่องที่เปนปญหาสําคัญ และความจําเปนใน
การพัฒนาประเทศ โดยความรวมมือระหวางอาจารย นักวิจัย หนวยงานตางๆ (4.1-1-5) รวมทั้งมีการสราง
เครือขายความรวมมือดานวิชาการ เพื่อจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก ดานขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร โดยมี
การประชุมอาจารย นักวิจัย ในแตละกลุมเพื่อดําเนินการจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยฯ (4.1-1-6) ทั้งนี้ในระดับ
คณะวิ ชา และสถาบั นวิ จั ยเฉพาะทางมี ระบบและกลไกในการบริ หารงานวิ จั ยที่ สอดคล องกั บแผนของ
มหาวิทยาลัยฯ
2. มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาระบบ
และบริหารจัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อใหบริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ(คณะวิชา สํานัก/สถาบัน ทุกวิทยาเขต) และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยไดจัดทํา
ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งอาจารย นักวิจัยสามารถเขาไป
ปรั บ ปรุ ง /เพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล ได รวมทั้ ง 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 เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงตั้งแต
การเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิกจายเงินวิจัย จนถึง
การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย (4.1-2-1)
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3. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของ
อาจารย นักวิจัยจากคณะ/สถาบัน/สํานัก ในโครงการวิจัยสาขาตางๆ และการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
(4.1-3-1) มีฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน และฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
กํ า แพงแสน ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการให บ ริ ก ารงานวิ จั ย และวิ ช าการทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (4.1-3-2) รวมทั้งมีศูนย/สถานีวิจัยกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ เพื่อใหบริการ
พื้ น ที่ / แปลงทดลองวิจั ย (4.1-3-3) นอกจากนี้มีก ารบอกรั บ ฐานข อมูล มาตรฐานสากลเพื่อ ใหอ าจารย
นักวิจัย และนิสิตไดสืบคนขอมูลเพื่อใชประโยชนในการทําวิจัย (4.1-3-4)
4. มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. การจัดประชุมสัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนา เพื่อพัฒนา
งานวิจัย และขีดความสามารถของนักวิจัย (4.1-4-1) มีการใหบริการปรึกษาวิจัย โดยจัดผูทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญแตละสาขา ใหคําปรึกษาแนะนําอาจารย นักวิจัย ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจยั การวางแผน
การทดลอง และวิเคราะหทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
(4.1-4.2) ตลอดจนมีการรวมทุนระหวางมหาวิทยาลัยฯ และคณะ/สถาบัน/สํานักในการสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม โดยมีอาจารย นักวิจัยระดับรองศาสตราจารยหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนนักวิจัยที่
ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (mentor) ซึ่งเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2551 (4.1-4-3) รวมทั้งมีการสนับสนุน
งานวิจัยในลักษณะหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialty Research Unit : SRU) เพื่อสราง
ทีมวิจัยเชี่ยวชาญในการผลิตงานวิจัยคุณภาพระดับนานาชาติ (4.1-4-4)
5. มหาวิทยาลัยฯ มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน
ไดแก การมอบดอกไมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากองคกรตางๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การมอบโลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพใน
วารสารมาตรฐานสากลสูงสุ ด หนวยงานที่ สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสู งสุด และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไดรับสิทธิบัตร โดยมอบในงานวันนักวิจัย มก.ซึ่งจัดในชวงเดือนตุลาคม เปนประจํา
ทุกป (4.1-5-1) รวมทั้งมีการใหทุนเปนเงินรางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ โดยกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประเภทสงเสริมและพัฒนาการวิจัย ซึ่ง
พิจารณาปละครั้งชวงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกป (4.1-5-2) นอกจากนี้ ในป 2551 มหาวิทยาลัยฯ มี
การมอบโล เกียรติบัตร และเงินรางวัล แกอาจารย นักวิจัย ตามโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ ระดับ
นานาชาติ ในป 2550 (4.1-5-3) ตลอดจนมีการจัดประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550
(4.1-5-4) โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2551 ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
นักวิจัย และผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติทางเว็บไซต (http://www.rdi.ku.ac.th)
ดวย
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6. มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาระหวางอาจารย นักวิจัยกับ
องคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มก. สํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการ และคณะ/สถาบั น /สํ า นั ก ต า งๆ เช น ความร ว มมื อ ทางการวิ จั ย ระหว า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับบริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัด ในเรื่องสบูดํา พืชพลังงานทดแทน
ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพ และลดตนทุนการผลิตออย และโครงการสรางองคความรู และพัฒนาดานออย ความ
รวมมือกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี ในโครงการความรวมมือ
เครือขายธุรกิจนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อตอยอดการผลิตและบริการเชิงพาณิชย
เปนตน (4.1-6-1)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
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ชื่อเอกสาร

4.1-1-1

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

4.1-1-2

แผนกลยุทธสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก.

4.1-1-3

แผนความตองการภาพรวมงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีเ่ สนอขอ
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550

4.1-1-4

ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติทนุ อุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4.1-1-5

บันทึกชวยจําการประชุมพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการ

4.1-1-6

รายงานการประชุมคณะทํางานเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานตางๆ
และเอกสารโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานยางพารา

4.1-2-1

ฐานขอมูลงานวิจยั และงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฐานขอมูล
บริหารจัดการงานวิจยั ทุนอุดหนุนวิจยั มก. และเว็บเพจขอมูลเกี่ยวกับงานวิจยั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4.1-3-1

สรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2550

4.1-3-2

เอกสารแนะนําฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลางบางเขน และฝายปฏิบตั ิการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน

4.1-3-3

หนังสือแนะสถานีวิจัยและสถานีฝก นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4.1-3-4

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Databases)

4.1-4-1

สรุปการจัดประชุมสัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนาเพื่อเสริมสราง
งานวิจยั และพัฒนาบุคลากรวิจัย ปการศึกษา 2550

4.1-4-2

ประกาศสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. เรื่องการใหบริการปรึกษาวิจัย

4.1-4-3

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยเพือ่ พัฒนานักวิจยั รุน
ใหม

4.1-4-4

หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจยั มก. กลุมโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาหนวย
ปฏิบัติการวิจยั เชี่ยวชาญเฉพาะ และรายชือ่ โครงการวิจยั ทุนอุดหนุนวิจยั เพื่อพัฒนา
หนวยปฏิบัตกิ ารวิจยั เชี่ยวชาญเฉพาะ

4.1-5-1

ประกาศสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. เรื่องการประกาศเกียรติคุณนักวิจยั และ
หนวยงานวิจยั

4.1-5-2

ประกาศสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. เรื่องหลักเกณฑกองทุนสถาบันวิจยั
และพัฒนาแหง มก.ประเภทสงเสริมและพัฒนาการวิจัย และผลการพิจารณาให
การสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
กองทุนฯ

4.1-5-3

รางวัลการตีพมิ พผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ ป 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4.1-5-4

รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550

4.1-6-1

เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

แหลงขอมูล : คุณภัทรา ชูวาธิวัฒน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โทร. 081-9130611 ภายใน 1457
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 4.2
เปาหมาย

: มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
: 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
5 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน
5 2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
5 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
5 4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบัน
เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน
5 5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ครบทัง้ 5
ขอ ดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห ง มก. และสํ า นั ก ส ง เสริ ม และฝ ก อบรมเป น
หนวยงานในการเผยแพรผลงานวิจัย โดยสื่อตางๆ ที่ผลิตเอง ไดแก วารสารขาว เอกสารเผยแพร รายการ
วิทยุ(จากแฟมงานวิจัย มก.) รายการโทรทัศน “เกษตรศาสตรนําไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
3 สถานี (ททบ.5 NBT และETV) รวมทั้งจัดนิทรรศการ จัดฝกอบรม และการเผยแพรทางเว็บไซต (4.2-11,4.2-1-2) นอกจากนี้มีการสงเสริมสนับสนุนนักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัยภายในและตางประเทศ (4.21-3) การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ (4.2-1-4) ตลอดจนมีการจัดทําวารสารวิชาการที่
ไดมาตรฐาน คือวิทยาสารเกษตรศาสตร (สาขาวิทยาศาสตร และสาขาสังคมศาสตร) และวารสารวิชาการ
ระดับคณะตางๆ (4.2-1-5)
2. มหาวิทยาลัยฯ มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห ความรูจากงานวิจัยและงาน
สร า งสรรค โดยมี ร ะบบการจั ด การและการให บริ ก ารความรูก ารวิ จัย ในคลั ง ความรูเ พื่อ การวิจั ย ด า น
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รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การเกษตร คลังความรูเฉพาะเรื่อง ไดแก ขาว ออย ยางพารา ขาวโพด เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน โดย
สามารถสืบคนไดจาก website (4.2-2-1)
3. มหาวิ ท ยาลัยฯ มีก ารสรางเครื อขา ยเผยแพรผลงานวิ จั ย และงานสร างสรรค ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งตางประเทศ โดยมีการสรางเครือขายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรในระดับ
นานาชาติในนามศูนยสารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ (Thai National AGRIS Centre) รวมกับองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ภายใตการดูแลของสํานักหอสมุด ซึ่งมีศูนยสารสนเทศใน
เครือขายความรวมมือ 268 ศูนยทั่วโลก และมีการสรางเครือขายสารสนเทศเกษตรไทยรวมกับหนวยงาน
และองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งในการแลกเปลี่ ย นและใช ป ระโยชน จ ากสารสนเทศร ว มกั น ในนามเครื อ ข า ย
สารสนเทศเกษตรไทย ในฐานะของศูนยประสานงานสารนิเทศแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตร (4.2-3-1)
โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน
4. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบ และกลไกการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางอาจารย นักวิจัย
กับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใช
ประโยชน ไดแก โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. (Kasetsart University Business Incubation Center)
โดยการสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อเปนกลไกเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในการใชประโยชนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย (4.2-4-1)
ความรวมมือระหวางหนวยธุรกิจทดลอง KU GREEN กับบริษัท ซินโคลิฟวิ่ง จํากัด เรื่อง การผลิตกระถาง
เพาะชําจากแปงมันสําปะหลัง ความรวมมือกับบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการผลิตสินคาเกษตร
ตามระบบ GAP ความรวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตรในการพัฒนาคุณภาพ
และการบรรจุผลิตภัณฑในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปนตน (4.2-4-2) มีศูนยวิทยาการ
ดานนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST) ซึ่งใหบริการดาน
นวัตกรรมและการสรางองคความรูใหกับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และเปน technical arm แกภาครัฐและเอกชน โดยมีสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนแกนหลักรวมกับหนวยงานตางๆ (4.2-4-3) นอกจากนี้มีวิทยาเขต ศูนย
สถานีวิจัยเปนเครือขายเผยแพรถายทอดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ เกษตรกร และ
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยเชื่อมโยงเครือขายและสรางองคความรูรวมกับชุมชน เชน โครงการ
เครือขายวนเกษตรกร สถานีวิจัยวนเกษตรตราด (4.2-4-4) โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน
(4.2-4-5) เปนตน
5. มหาวิทยาลัยฯ มีสํานักบริการวิชาการ เปนหนวยงานในการใหบริการการยื่นจดสิทธิบัตรหรือ
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ (4.2-5-1,4.2-5-2) และมีการจัดกิจกรรมเผยแพร และใหความรู
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทางปญญา (4.2-5-3) ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิ
ประโยชนอันเกิดจากงานวิจัย ซึ่งดําเนินการภายใตระเบียบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และ
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สิท ธิ ประโยชน จ ากงานวิ จัย มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2545 ตามประกาศสภามหาวิท ยาลัย ฯ
(4.2-5-4)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการดําเนินการขึ้นทะเบียน
พันธุพืชและพันธุสัตว ซึ่งอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ไดคนควาวิจัยขึ้น (4.2-5-5)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร

104

ชื่อเอกสาร

4.2-1-1

ผลงานการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดผลงานวิจยั ปการศึกษา
2550

4.2-1-2

เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง link กับหนวยงานตางๆ และเว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

4.2-1-3

ประกาศสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. เรื่องการสนับสนุนนักวิจัยในการ
เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

4.2-1-4

ประกาศสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. เรื่องการสนับสนุนนักวิจัยในการ
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ

4.2-1-5

ฐานขอมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร และรายชื่อวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4.2-2-1

ระบบการจัดการและใหบริการความรูจากงานวิจยั และงานสรางสรรค

4.2-3-1

เครือขายสารสนเทศเกษตรนานาชาติ AGRIS และเครือขายสารสนเทศ
เกษตรไทย

4.2-4-1

เอกสารประชาสัมพันธศนู ยบมเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KUBIC)

4.2-4-2

บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับองคกรตางๆ

4.2-4-3

เอกสารประชาสัมพันธศูนยวทิ ยาการดานนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST)
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

4.2-4-4

โครงการเครือขายวนเกษตรกร สถานีวจิ ัยวนเกษตรตราด

4.2-4-5

รายชื่อโครงการวิจัยและถายทอดงานวิจยั สูประชาชน

4.2-5-1

เอกสารการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4.2-5-2

ผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสนิ ทาง
ปญญา ประเภทสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสนิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชย
ประจําปการศึกษา 2550

4.2-5-3

กิจกรรมการเผยแพรความรูดา นทรัพยสนิ ทางปญญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2550

4.2-5-4

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องระเบียบวาดวยการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนจากงานวิจยั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ.ศ.2545
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการขึน้ ทะเบียนและตัง้ ชื่อพันธุพ ืชและพันธุ
สัตว พ.ศ. 2549

4.2-5-5

แหลงขอมูล : คุณภัทรา ชูวาธิวัฒน
ภายใน 1457
ตัวบงชี้ที่ 4.3
เปาหมาย

สถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก. โทร. 081-9130611

: จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
: 300,000 บาท/คน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
1 – 54,999 บาท

คะแนน 2
55,000 – 79,999 บาท

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 80,000 บาท

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอจํานวนอาจารยประจํา ดังนี้
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน
259,187,486 บาท
2. จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค จ ากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน
531,521,607 บาท ซึ่งเปนภายในประเทศ จํานวน 74 แหลง และจากภายนอกประเทศ 12
แหลง (4.3-5)
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คนลาศึกษาตอ 77 คน ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน
4. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 319 คน ลาศึกษาตอ 3 คน ปฏิบัติงานจริง 316 คน
ดั ง นั้ น จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค จ ากภายในและภายนอกสถาบั น
(790,709,093 บาท) ตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง เทากับ 317,044.54
บาท/คน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.3-1
รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจยั จากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
4.3-2
รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจยั จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
4.3-3
ฐานขอมูลงานวิจยั และงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)
4.3-4
เว็บเพจขอมูลงานวิจยั และงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป
การศึกษา 2550 (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2550/index.htm)
4.3-5
แหลงทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
แหลงขอมูล : คุ ณ มาลี สกุ ล นิ ย มพร สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห ง มก. โทร. 081-0926676
ภายใน 1459
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รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงชี้ที่ 4.4

เปาหมาย

: รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
: รอยละ40

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 39

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 40

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. รวบรวมผลงานที่ตีพิมพ
เผยแพร และสํานักงานบริการวิชาการ ดูแลงานทรัพยสินทางปญญา ทําหนาที่ดําเนินการใหคําปรึกษา
และแนะนําวิธีเขียนคําขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาแกบุคลากรภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ทุ ก วิ ท ยาเขต โดยในป ก ารศึ ก ษา 2550 มี จํ า นวนผลงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รวม 1,024 ชิ้นงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพมิ พเผยแพร จํานวน 1,010 รายการ
2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร จํานวน 14 ชิ้นงาน
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คนลาศึกษาตอ 77 คน ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน
4. จํานวนนักวิจยั ประจําทั้งหมด 319 คน ลาศึกษาตอ 3 คนปฏิบัติงานจริง 316 คน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง คิดเปน รอยละ 41.06
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.4-1
รายชื่องานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ปการศึกษา 2550
4.4-2
ฐานขอมูลงานวิจยั และงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)
4.4-3
เว็บเพจขอมูลงานวิจยั และงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป
การศึกษา 2550(http://www.rdi.ku.ac.th/education/2550/index.htm)
4.4-4
แฟมเก็บขอมูลคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ป 2550
4.4-5
แฟมเก็บขอมูลผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
4.4-6
ฐานขอมูลทรัพยสนิ ทางปญญา มก.
แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และสํานักงานบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 4.5
เปาหมาย

: รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
: รอยละ 25

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 19

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
Referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 675 บทความ โดยมีจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คน และ จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด 319 คน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด คิดเปน รอยละ 26.22
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
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การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร
4.5-1
4.5-2

4-5-3

ชื่อเอกสาร
รายชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal .
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ (ISI)
เว็บเพจขอมูลงานวิจยั และงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา
2550 (http://www.rdi.ku.ac.th/education/2550/index.htm)
หมายเหตุ : บทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิงเปนขอมูลที่สบื คนจากไดฐานขอมูล
ISI ซึ่งเปนฐานขอมูลระดับนานาชาติเทานั้น
แบบเก็บขอมูลดิบที่ 4.3 บทความที่ตพี ิมพเผยแพร และไดรับการอางอิง

แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.คณะวิชา สํานัก และสถาบัน
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพใน
องค ป ระกอบที่ 5 การบริก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม ซึ่ ง เปน หนึ่ ง ในภารกิ จหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย โดย
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ กับกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่มีความเชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการนั้นมีทั้งการใหเปลา
โดยไมคิดคาใชจายและคิดคาใชจายตามความเหมาะสม ใหกับองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ
องคการสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การ
อนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการ
อบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการ
วิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว มหาวิทยาลัยยังได รับประโยชนในดานตางๆ คือ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารย นักวิชาการ และ นักวิจัย อันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร
มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย นักวิจัย รวมทั้งไดสรางเครือขายกับองคการตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนิสิตและเปน
การสรางรายไดของมหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการดวย
โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่สกอ.กําหนด
ในภาพรวมขององคประกอบที่ 5 จํานวน 4 ตัวบงชี้ เทากับ 2.50 คะแนน สําหรับรายละเอียดผล
การประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
ป 2550
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

เกณฑการประเมิน
1

2

3

2

4

5

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
สถาบัน

ระดับ 5

ระดับ 5

3

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวม
ในการใหบริ ก ารทางวิ ช าการแกสัง คม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

รอยละ
35

รอยละ 38

3
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14% 24% 25%

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
ป 2550
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

เกณฑการประเมิน
1

2

3

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต อ งการพั ฒ นาและเสริ ม สร า งความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา

รอยละ
85

รอยละ 133.93

3

19% 29% 30%

5.4 ร อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ
75

รอยละ 69.49

1

74% 84% 85%

เฉลี่ยองคประกอบที่ 5

2.50

จากตารางที่ 2.5 พบวา ผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 5 สามารถบรรลุเปาหมาย
ไดจํานวน 3 ตัวบงชี้ จาก 4 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้ที่
5.1, 5.2 และ 5.3 สวนตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ 1 คะแนน และไมบรรลุเปาหมาย คือ ตัวบงชี้
ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.1
เปาหมาย

: มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย
: ระดับ 5

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
5 2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสงั คมตาม
แผนที่กาํ หนด
5 3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม
5 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
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6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยง และบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และ
บูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน ตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ.ที่ระดับ 5 ดังนี้
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม
โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
โดยกําหนดเปนนโยบายและแผนการปฏิบัติการดานบริการวิชาการ พ.ศ.2550-2554 (5.1-1-1)และได
จัดการประชุมสัมมนา ชี้แจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางของมหาวิทยาลัยแลว ใน
งานประชุมสัมมนาผูบริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและ
ทิศทางงานบริการวิชาการและชี้แจงวิธีการใชระบบฐานขอมูลบริการวิชาการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550
(5.1-1-2)
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
แผนที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ ทํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําหนาที่บริหารการบริการ
วิชาการใหเปนไปตามนโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งกํากับ ดูแล
ติดตาม และประเมินผลการใหบริการวิชาการของหนวยงาน(5.1-2-1)
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมหาวิทยาลัย
ไดมี การออกระเบี ยบเกี่ ยวกับการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลั ยโดยเฉพาะ คือ ระเบียบพั ฒนา
วิชาการ พ.ศ.2547 เพื่อเปนกฎเกณฑใหกับบุคลากรใชในการใหบริการวิชาการ รวมทั้งกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติและดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ (เพิ่มเติม) เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการ
รับงานบริการวิชาการ ในการเสริมสรางศักยภาพความพรอมในการใหบริการวิชาการ ภายใตระเบียบ
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พัฒนาวิชาการ พ.ศ.2547 และมีการกําหนดสัดสวนภาระงานขั้นต่ําของสายวิชาการในการใหบริการ
วิชาการ (5.1-3-1)
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมาย
และผลผลิต(5.1-4-1) และมีการประเมินผลเพื่อรายงาน ตาม ก.พ.ร.และสมศ.ของมหาวิทยาลัย(5.1-4-2)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม โดยมหาวิทยาลัยมีการนําผล
การประเมิ น ไปปรั บปรุง การบริ การวิ ช าการแก สัง คม คื อมีแ ผนพัฒ นาปรับปรุง ตามขอ เสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) (รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.) (5.1-5-1)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมในลักษณะใหเปลา เพื่อ
กระตุนและตอบสนองสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลก เชน เรื่องแนวทางการผันน้ํา
จากแมน้ําโขง เพื่อแกวิกฤตการขาดแคลนน้ําในภาคอีสาน (5.1-5-2), เรื่องไมยูคาลิปตัส : โอกาสทางเลือก
พลังงานไทย (5.1-5-3), เรื่องสถานการณราคาขาว : โอกาสของชาวนาไทย (5.1-5-4) และเรื่องกู
เศรษฐกิจ ฝาวิกฤติพลังงาน (5.1-5-5) เปนตน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.1-1-1
นโยบายและแผนการบริหารดานบริการวิชาการ พ.ศ.2550 – 2554
5.1-1-2
รายงานประชุมสัมมนาชีแ้ จงวิธกี ารใชระบบฐานขอมูลบริการวิชาการเมื่อ วันที่ 7
สิงหาคม 2550
5.1-2-1
คําสั่งประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ คณะกรรมการ
บริหารการบริการวิชาการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Forum) ดานบริการวิชาการ ดานวิจัย ดานประกันคุณภาพ ดานวิเทศ
สัมพันธ ดานการพัฒนาสถานีวิจัยและสถานีฝก นิสิต และคณะกรรมการบริหาร
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
5.1-3-1
ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547
5.1-4-1
บทสรุปผูบริหาร ผลการประเมินการฝกอบรมโครงการบริการวิชาการตางๆ
5.1-4-2
รายงานการประชุม กพร. สรุปผลปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2551 วันพฤหัสบดีที่
24 เมษายน 2551 ณ หองประชุม กําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
5.1-5-1
แบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

คุณภาพ (สปค.01)
5.1-5-2
รายงานสรุป การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการผันน้าํ จากแมน้ํา
โขง เพื่อแกวกิ ฤตการขาดแคลนน้าํ ในภาคอีสาน
5.1-5-3
รายงานสรุป การเสวนา เรือ่ ง ไมยูคาลิปตัส:โอกาสทางเลือกพลังงานไทย
5.1-5-4
รายงานสรุป การสัมมนาพิเศษ เรื่อง สถานการณราคาขาว : โอกาสของชาวนา
ไทย
5.1-5-5
รายงานสรุป การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กูเศรษฐกิจ ฝาวิกฤติพลังงาน
แหลงขอมูล : สํานักงานบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสว นรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
เปาหมาย
: รอยละ 35
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 – 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – 24

คะแนน 3
รอยละ 25 หรือมากกวา

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คน โดย
มีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิ ท ยานิ พ นธ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป น กรรมการวิ ช าการ กรรมการวิ ช าชี พ ในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติ 878 คน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําคิดเปน รอยละ 38.94
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
คะแนน 3
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2-1
รายชื่ออาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2550
แหลงขอมูล : สํานักสงเสริมและฝกอบรม
ตัวบงชี้ที่ 5.3

เปาหมาย

: รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
: รอยละ 85

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – 29

คะแนน 3
รอยละ 30 หรือมากกวา

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 2,255 คน ลาศึกษาตอ
77 คน อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2,178 คน สํานักสงเสริมและฝกอบรม ทําหนาที่ใหความรูแก
ประชาชน โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาขาติ ทั้งสิ้น 2,917 กิจกรรม/โครงการ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา คิดเปน รอย
ละ133.93
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
5.3-1

ชื่อเอกสาร
จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาขาติ ทัง้ สิ้น 2,917 กิจกรรม/โครงการ
แหลงขอมูล : สํานักสงเสริมและฝกอบรม
ตัวบงชี้ที่ 5.4
เปาหมาย

: รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ
: รอยละ 75

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 65 – 74

คะแนน 2
รอยละ 75 – 84

คะแนน 3
รอยละ 85 หรือมากกวา

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพ
การใหบริการขึ้น โดยมอบหมายให สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนิน
โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจและความเชื่ อ มั่ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.2550” โดยมุง ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจต อ
คุณภาพการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา ในดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่
หรือบุคลากร ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานผลของการใหบริการ ตลอดจนการศึกษา
ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในบทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหสังคม บทบาทดาน
การชี้นําสังคม และบทบาทดานการตอบสนองตอความตองการของสังคม เพื่อสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
นําขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดจากโครงการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง แกไขคุณภาพการบริการใหดีขึ้น
โดยภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการ และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ไดรับ
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก เทากับ 3.47 คะแนน (ชวงคะแนน
1.00-5.00) คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 69.49 ของคะแนนเต็ม
เมื่อจําแนกความพึงพอใจการใหบริการที่ดําเนินการสํารวจในแตละงานบริการ เรียงตามลําดับ
อันดับแรก งานบริการตรวจขอสอบปรนัยดวยเครื่องอานหมายดวยแสง (OMR) คะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 4.15 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 82.99 ของคะแนนเต็ม อันดับที่สอง งานเบิกจาย
สวัสดิการ คารักษาพยาบาล และคารักษาบุตร คะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.8811 คะแนน คิดเปน
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อัตราคะแนนรอยละ 77.62 ของคะแนนเต็ม และอันดับที่สาม งานบริการการทําบัตรอนุญาตผานเขาออก มก. คะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.7438 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 74.88 ของคะแนน
เต็ม โดยภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการไดรับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจในระดับความ
พึงพอใจมาก เทากับ 3.91 คะแนน (ชวงคะแนน1.00-5.00) คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 78.13 ของ
คะแนนเต็ม
เมื่อจําแนกความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในแตละดาน เรียงตามลําดับ อันดับ
แรกบทบาทดานการตอบสนองความตองการของสังคม คะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.43 คะแนน คิด
เปนอัตราคะแนนรอยละ 68.70 ของคะแนนเต็ม อันดับที่สอง บทบาทดานการชี้นําสังคม คะแนนความ
พึงพอใจเทากับ 3.16 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอยละ 63.20 ของคะแนนเต็ม และอันดับที่สาม
บทบาทดานการเปนผูเตือนใหสังคม คะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.05 คะแนน คิดเปนอัตราคะแนนรอย
ละ 61.02 ของคะแนนเต็ม โดยภาพรวมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ไดรับคะแนนเฉลี่ยถวง
น้ําหนักความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจปานกลาง เทากับ 3.26 คะแนน (ชวงคะแนน1.00-5.00) คิด
เปนอัตราคะแนนรอยละ 64.31 ของคะแนนเต็ม (5.4-1)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนด ใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในทุกกิจกรรม โดยมีการกําหนดใหเปนดัชนีที่ 7.6 ของคณะวิชา และดัชนีที่ 3.6 ของหนวยงาน
สนับสนุนเพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินงานและรายงานไวในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (5.4-2)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.4-1
รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจ เรื่อง “ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2550” โดยสถาบันวิจัย และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.4-2
ผลการประเมินความพึงพอใจ (กองการเจาหนาที่ กองยานพาหนะฯ และกองวิเทศ
สัมพันธ)
แหลงขอมูล : คุณชอทิพย เวียงสม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
สํานักงานอธิการบดี โทร 02-9407199 ภายใน 4775
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพใน
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนอีกพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย จึงได
ดําเนินการใหมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
และมีหนวยงานที่มีภารกิจหลักในดานนี้เปนการเฉพาะ สนับสนุนใหมีการบูรณาการเขากับการผลิต
บัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานนโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสราง
มาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกใน
การฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยให
เปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น
โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่สกอ.กําหนด
ในภาพรวมขององคประกอบที่ 6 จํานวน 1 ตัวบงชี้ เทากับ 3.00 คะแนน สําหรับรายละเอียดผล
การประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย
ป 2550

ผลการ
ดําเนินงาน ป
การศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

เกณฑการประเมิน
1

2

3

ระดับ 6

3

2

3

4

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยองคประกอบที่ 6

ระดับ 6

3.00

จากตารางที่ 2.6 พบวา ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 6 จํานวน 1 ตัวบงชี้
สามารถบรรลุเปาหมาย และมีระดับคะแนน 3 คะแนน รายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปได
ดังนี้
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ตัวบงชี้ที่ 6.1
เปาหมาย

: มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
: ระดับ 6

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
5 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
5 3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
5 4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การ
จัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและ
ตอเนื่อง
5 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
5 6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานทีห่ รือ
เวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการ
บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ
แรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 6 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
ได แ ก นโยบายการบริห ารและแผนปฏิบัติก ารดา นทํ า นุบํ า รุง ศิล ปวัฒ นธรรม พ.ศ. 2550-2554
นําเสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (6.11-1) และแตละฝาย คณะ สํานัก สถาบัน รวมนําไปสูการปฏิบัติ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ คือ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
สํานักพิพิธภัณฑฯ ไดจัดทําแผนงาน / โครงการรองรับ แสดงในรายงานการประเมินตนเอง (6.1-1-2)
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ
แผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยไทย เรื่อง
พรรณพืชใหสี ธ ทรงอนุรักษสูผาทอของชนเผาไท (6.1-2-1) โครงการพิพิธภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรม
การเกษตรของชนเผาไทสมัยกอนประวัติศาสตร (6.1-2-2) สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ถิ่นกําเนิดของ
ชนชาติไท และภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนชาติไท” (6.1-2-2) และโครงการอื่น ๆ ตามสรุปผล
การดําเนินงานของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรในรอบปการศึกษา 2550 (6.1-2-3)
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดาน
อื่น ๆ ไดแก
- การเรียนการสอน ในวิชา 361414 ภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม (Cultural Aspects of the
Thai Language) ในหัวขอพรรณไมในวัฒนธรรม การแตงกายของชนเผาไท สวนประวัติพรรณพืชทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชนเผาไท ไดมาใชพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้มีนิสิตสาขาวิชา
พฤกษศาสตร วนศาสตร นักศึกษาคณะศิลปกรรม วิทยาเขตเพาะชาง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก (6.1-3-1)
- การวิ จัย โครงการวิจั ย “ภู มิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผา ไทยในสมัยกอน
ประวัติศาสตร” ของ ผศ.อรไท ผลดี ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจาก สวพ.มก. (6.1-3-2)
- การบริ ก ารวิ ช าการให กั บ บุ ค คลภายนอก เพื่ อ เป น แหล ง ศึ ก ษา เป น แหล ง เผยแพร
วัฒนธรรมใหกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เปนตน (6.1-3-3)
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยจัดทําพิพิธภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผาไท เผยแพรผานสิ่งพิมพ
วิดีทัศน และเว็บไซต และไดจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “ถิ่นกําเนิดของชนชาติไทและภูมิ
ปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนชาติไท” (6.1-4-1)(6.1-4-2)
5. มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ก ารกํ า หนดหรื อ สร า งมาตรฐานด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย
ผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ ไดจัดทําพิพิธภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรม
การเกษตรของชนเผาไท โดยการนําของผูอํานวยการ ผศ.อรไท ผลดี ซึ่งถือวาเปนผูเชี่ยวชาญดานนี้ (ไดรับ
รางวัลพระราชทานสิทธิธาดาทองคําจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป
2548) (6.1-5-1) ผลงานไดเผยแพรเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ มีความรวมมือในการ
ใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ ไดดําเนินการ ดังนี้ มีพิพิธภัณฑ เวทีการ
แสดงกลางแจง สถานที่จัดแสดงงานศิลปะและแสดงงานตาง ๆ ณ อาคารสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม
การเกษตร ซึ่ ง ประกอบด ว ยอาคารโรงละคร อาคารนิ ท รรศการ อาคารศู น ย ค น คว า วิ จั ย –
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หองโสตทัศนูปกรณ อาคารศูนยคนควาวิจัย – หองสมุดและศาลาบุษบกกับฐานบุษบกประดับชอฟาและ
บุษบกมาลา (6.1-6-1)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
6.1-1-1
6.1-1-2
6.1-2-1
6.1-2-2

6.1-2-3
6.1-3-1
6.1-3-2
6.1-3-3
6.1-4-1

6.1-4-2
6.1-5-1
6.1-6-1

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
นโยบายการบริหารและแผนปฏิบัติการดานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.
2550-2554
รายงานการประเมินตนเอง สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
โพสตทูเดย (วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550) พรรณพืชใหสี
พิธีเปดพิพิธภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผาไท และการ
สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ถิ่นกําเนิดของชนชาติไท และภูมิปญญา
วัฒนธรรมการเกษตรของชนชาติไท”
รายงานผลการดําเนินงาน
จดหมายขอความอนุเคราะหขอขอมูลเพือ่ การศึกษา ดูงาน
โครงการวิจยั “ภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผาไทยในสมัยกอน
ประวัติศาสตร”
จดหมายขอความอนุเคราะหเขาชมพิพิธภัณฑ
ขออนุญาตเขาชมเพื่อเก็บขอมูลพิพธิ ภัณฑ เพื่อจัดทําฐานขอมูลพิพิธภัณฑใน
ประเทศไทยออนไลน และจดหมายขอยืมอุปกรณจัดนิทรรศการขาวไปแสดงที่
สยามนิรมิต
โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
สําเนารางวัลพระราชทานสิทธิธาดาทองคําจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2548
หนังสือสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร

แหลงขอมูล : คุณอรไท ผลดี ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
โทร. 089-9255964
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพใน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดย
มีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารทุก
ระดับและผูปฎิบัติงานทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมกันบริหารจัดการใหการดําเนินงานกิจกรรม
ตางๆของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance)
โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินในตามตัวบงชี้ที่สกอ.
กําหนดภาพรวมขององคประกอบที่ 7 จํานวน 9 ตัวบงชี้ เทากับ 2.78 คะแนน สําหรับรายละเอียด
ผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 ผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

1

2

3

5 ขอ

4 ขอ

2

3

4

5

7.2 ภาวะผูน ําของผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน

ระดับ 4

ระดับ 4

3

2

3

4

7.3

ระดับ 5

ระดับ 4

3

2

3

4

ระดับ 4

ระดับ 6

3

3

4

5

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย
ป 2550

เกณฑการประเมิน

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได
ในระดับสากล

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพ
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เปาหมาย
ป 2550

ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

1

2

3

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร การเรียนการสอน และ
การวิจยั

ระดับ 4

ระดับ 6

3

1

2

3

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

4

5

7.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ

รอยละ
2.00

รอยละ
6.25

3

องคประกอบ/ตัวบงชี้

รางวัลดานการวิจัย

เกณฑการประเมิน

0.99% 1.99%

2%

รอยละ
76.39

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับ 5

ระดับ 5

3

3

4

5

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล

ระดับ 5

ระดับ 5

2

5

7

8

เฉลี่ยองคประกอบที่ 7

2.78

จากตารางที่ 7.1 พบวา ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 7 สามารถบรรลุเปาหมาย
7 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ 3 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,7.7
และ 7.8 สวนตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนนอยที่สุด คือ 2 คะแนน ไดแก ตัวบงชี้ที่ 7.1 และ 7.9 รายละเอียด
ของการประเมินรายตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
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ตัวบงชี้ที่ 7.1
เปาหมาย

: สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
: 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
5 1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน
5 2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน มากกวาปละ 2
ครั้ง
6 3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่าํ รอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลีย่ ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา
สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม
5 4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่
ตกลงกันไวลวงหนา
5 5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใช
หลักธรรมาภิบาลทัว่ ทัง้ องคกร
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. จํานวน 4 ขอ ดังนี้
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนดทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีเมื่อเขารับตําแหนงไดจัดทํานโยบายการบริหารตามวาระการดํารงตําแหนงใน
ระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 – 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2550 ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ พรอมทั้งใหขอคิดเห็น และ
ขอ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม อธิ ก ารบดี และคณะผู บ ริ ห ารได นํ า กรอบนโยบายที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ใหค วาม
เห็นชอบแลว มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการบริหารงานดานตางๆ แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 (7.1-1-1) นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยยังไดพิจารณาใหความเห็นชอบให
ขอเสนอแนะในแนวนโยบายดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยอีก ดังตอไปนี้ (7.1-1-2)
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ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2550 ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบแผนงบประมาณเงิ น รายได ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2551 อนุมัติการปรับแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548 – 2551) เพื่อประกอบการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2551
ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 ใหความเห็นชอบรางคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2551 และในการประชุม ครั้งที่ 2/2551 ใหความเห็นชอบคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 ป
พ.ศ. 2551 -2554
ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ดานหลักสูตร/การจัดการศึกษา อนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 และใหขอคิดเห็นในการควบคุมคุณภาพนิสิตและ
บัณฑิตศึกษาของแตละวิทยาเขตใหไดมาตรฐานเดียวกันในการประชุมครั้งที่ 7/2550
นอกจากนี้ ส ภามหาวิท ยาลั ย กํ า หนดให ค ณบดี ผูอํ า นวยการสํา นั ก สถาบั น ซึ่ ง เขา ดํ า รง
ตําแหนงใหมตองนําเสนอนโยบาย และวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยฯ ดังปรากฏในวาระการประชุม ครั้ง
ที่ 7/2550 และครั้งที่ 10/2550
2. สภามหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ
2 ครั้ง ดังนี้ (7.1-1-2 เหมือนขอ 1)
ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) ความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ (2) ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549
ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) รายงานสรุปรายรับจริง – รายจาย
จริง งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 (2) รายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) ความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และสถาบั น การศึ ก ษาของสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (2)
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549
ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) บทสรุปจากรายงานประจําปศูนย
ฝ ก อบรมวนศาสตร ชุ ม ชน (2) รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของกลุ ม
หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และกลุมสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งประจําปการศึกษา 2549
(3) รายงานผลการดําเนินงานของคณะสํานัก สถาบัน ประจําป 2549
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ในการประชุมครั้งที่ 10 /2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) ความรวมมือทางวิชาการและ
วิจัยระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ (2) รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก (3) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยของกลุมสาขาวิทยาศาสตร ประจําป 2550 (4) รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน
สํานัก ประจําป การศึกษา 2549
ในการประชุมครั้งที่ 12/2550 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) ความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ (2) รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2551 ติ ด ตามผลการดํ า เนิน งาน (1) รายงานผลการติ ด ตามการ
ปฏิ บั ติ ง านคณบดี ผู อํ า นวยการสถาบั น /สํ า นั ก (2) รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
มหาวิทยาลัยของคณะวิชาและวิทยาเขต ประจําป 2550 (3) รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน
สํานัก ประจําปการศึกษา 2549
ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 ติดตามผลการดําเนินงาน (1) โครงการบริหารจัดการขยะมีพิษ
ครั้งที่1 และคาใชจายประจําปงบประมาณ 2550 (2) รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก
ประจําปการศึกษา 2549 (3) รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2551 ติดตามการปฏิบัติงานคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
3. มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ของ
แผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ 78.13 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชุม คิดเปนรอยละ 50 (7.1-3-1, 7.1-3-2 และ 7.1-3-3)
4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตามเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
คือ นายกสภามหาวิทยาลัยประเมินผลงานอธิการบดีในคราวเดียวกันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือน (7.1-4-1)
5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหาร โดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร เชน ทําหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไป ของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว
ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 (7.1-5-1) มีการปกปองผลประโยชน ของผูมีสวนไดสวน
เสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา (7.1-5-2, 7.1-5-3) การสงเสริมและตรวจติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม มีการตรวจสอบการดําเนินงาน มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร (เหมือน 7.1-1-2) มีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นตอการดําเนินงาน
การรับฟงปญหา ขอขัดของจากบุคลากรโดยการที่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และผูบริหาร
ไดไปเยี่ยมหนวยงานตางๆ (7.1-5-4) เปนตน
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ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7.1-1-1
บันทึกที่ ศธ. 0513.101707 นโยบายการบริหาร และแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7.1-1-2
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รายงานการประชุมดู
ไดที่ http://www.emeeting.ku.ac.th โดย login ดวย account ของ KU)
7.1-3-1
ปฏิทินการประชุม ประจําป 2550 และ 2551
7.1-3-2
เอกสารการเขารวมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษา
2550 (มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551)
7.1-3-3
การสงเอกสารประกอบวาระการประชุมใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
7.1-4-1
การประเมินเพื่อเลื่อนขัน้ เงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ดํารงตําแหนงอธิการบดี
7.1-5-1
หมวด 2 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541
7.1-5-2
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2550
7.1-5-3
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
7.1-5-4
เอกสารสรุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะ
ผูบริหารเยีย่ มชมหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา
2550
แหลงขอมูล : กองกลาง
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ตัวบงชี้ที่ 7.2
เปาหมาย

: ภาวะผูนาํ ของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
: ระดับ 4

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
5 2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
5 3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปน ที่
ยอมรับในสถาบัน
5 4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 4 ดังนี้
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได โดยในการสรรหา
ผูบริหารตั้งแตระดับอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ดําเนินการตามขอบังคับวาดวยการสรร
หาอธิการบดี (7.2-1-1) ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก (7.2-1-2) ขอบังคับ
วาดวยหัวหนาหนวยงาน และรองหัวหนาหนวยงาน (7.2-1-3) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูบริหาร (7.2-1-4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา) ซึ่งในปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการสรรหา
ผูบริหารจํานวน 5 คณะ และ 1 สํานัก กระบวนการสรรหาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
มีสวนรว ม เป ดโอกาสใหผูที่ เขาสู กระบวนการสรรหาได แสดงวิสัยทัศน ในการพัฒ นาหนวยงาน ตาม
แผนงานการสรรหา (7.2-1-5)
2. ผู บ ริ ห ารดํ า เนิ น การบริ ห ารด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลและใช ศั ก ยภาพภาวะผู นํ า ที่ มี อ ยู โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผูบริหารไดกําหนดนโยบายและแผนการบริหาร
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย และตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.2-2-1)
ผูบริหารสนับสนุนใหสภาขาราชการทําวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.2-2-2) เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย ไดแก นิสิต ขาราชการ
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พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทตางๆ ในทุกวิทยาเขตมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอ
นโยบายและการบริหารงาน นอกเหนือจากการแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภามหาวิทยาลัยและตอ
บุคคลทั่วไป
ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริ หารรายได บริห ารคน บุ คคลและ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและ
เกิดประสิทธิภาพ สงเสริมใหมีการตรวจสอบทางการเงินอยางโปรงใสตามรายงานประจําป สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน (7.2-2-3) สรางกลไกในการตรวจสอบระดับตาง ๆ โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับคณะ สํานัก สถาบัน (7.2-2-4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับมหาวิทยาลัย
(7.2-2-5)
ผูบริหารพรอมรับการตรวจสอบผลงาน โดยจัดทําเอกสารเผยแพร “นโยบายและผลงาน
การบริห ารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบ 6 เดือน (19 มีนาคม 2550 – 18 กันยายน 2550) และ
“นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบ 1 ป (19 มีนาคม 2550 – 18 มีนาคม
2551) (7.2- 2-6) และไดเผยแพรสูผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ผานทางเว็บไซต
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับ
ในสถาบันโดยสภามหาวิทยาลัย แตงตั้ งคณะทํางานดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน (7.2-3-1) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ไดดําเนินงาน
มาครบรอบ 1 ป หลังจากที่แถลงนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัย
เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (7.2-3-2) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร (7.2-3-3)
4. มี ก ารจั ด ทํ า แผนและกลไกการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู บ ริ ห ารตามผลการประเมิ น และ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร (7.2-4-1)
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (7.2-4-2) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ (7.2-4-3) และมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งมีโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดวย
(7.2-4-4) ไดแก โครงการสัมมนาผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “กลยุทธการสรางและบริหาร
ทีมงาน” (7.2-4-5) โครงการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย / หนวยงานบรรเทาความขัดแยงภายใน มก.
(7.2-4-6) โครงการสัมมนาผูบริหารเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการจัดการความขัดแยงในองคกร (7.2-4-7)
และมหาวิทยาลัยยังพัฒนาศักยภาพของผูบริหารโดยสงเขาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารวมกับมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัยและ
ศูนย SEAMEO-RIHED ในปการศึกษา 2550 มีผูบริหารเขาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัย (นบม.) จํานวน 4 คน และหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวย
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วิชาการ (นบก.) จํานวน 3 คน นอกจากนี้ยังเขารวมอบรมในหลักสูตรของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ วปอ. จํานวน 1 คน และปรอ. จํานวน 1 คน (7.2-4-8)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.2-1-1
7.2-1-2
7.2-1-3
7.2-1-4
7.2-1-5
7.2-2-1
7.2-2-2
7.2-2-3
7.2-2-4
7.2-2-5
7.2-2-6
7.2-3-1
7.2-3-2
7.2-3-3
7.2-4-1
7.2-4-2
7.2-4-3
7.2-4-4
7.2-4-5
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การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
ขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดี
ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก
ขอบังคับวาดวยหัวหนาหนวยงาน และรองหัวหนาหนวยงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
แผนงานการสรรหา
นโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการวิจยั สถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรเกีย่ วกับนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานประจําปสํานักงานตรวจสอบภายใน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับคณะ สํานัก สถาบัน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับมหาวิทยาลัย
นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบ 6 เดือน และ
1 ป
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผูอํานวยการสํานักสถาบัน
แบบประเมินเพื่อขอเลื่อนขัน้ เงินเดือนขาราชการสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สําหรับผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ ริหาร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
แผนพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “กลยุทธการสรางและ
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หมายเลขเอกสาร
7.2-4-6
7.2-4-7
7.2-4-8

ชื่อเอกสาร
บริหารทีมงาน”
โครงการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย / หนวยงาน บรรเทาความขัดแยงภายใน มก.
โครงการสัมมนาผูบริหารเพือ่ การพัฒนาศักยภาพในการจัดการความขัดแยงใน
องคกร
รายชื่อผูเขาอบรมหลักสูตรระดับผูบริหาร ซึ่งจัดโดยสถาบันอืน่

แหลงขอมูล : กองการเจาหนาที่
ตัวบงชี้ที่ 7.3
เปาหมาย

: มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
: ระดับ 5

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
5 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอ ยกวา
รอยละ 50
5 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
5 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ที่ระดับ 4 ดังนี้
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และ
ประชาสัม พัน ธ เ ผยแพรใ ห ป ระชาคมของสถาบั น รั บ ทราบ โดยมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดมี
การประชุมพิจารณาแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย (7.3-1-1 และ 7.3-1-2) และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหบุคลากรทราบ (7.3-1-3)
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 50 โดยคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกไวมาประชุมหารือกําหนดองคความรูที่จําเปน
ตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร (7.3-2-1)
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนดําเนินการ และกําลังดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว
(แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 และแผนการจัดการความรูแผนที่ 2) (7.3-3-1 และ 7.3-3-2)
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การความรู ข องหน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุมคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน (7.3-4-1) และใหทุก
หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูสงมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลในภาพรวมเปน
ระยะ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7.3-1-1
ระดับความสําเร็จของแผนจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
(ตัวชี้วัดที่ 20 กพร. ปงบประมาณ 2550)
7.3-1-2
7.3-1-3
7.3-2-1

7.3-3-1
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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ความรู
ตารางกิจกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และการประชาสัมพันธบน www.person.ku.ac.th/training/kukm/index.html
การประชุมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบันทึกขอความ
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูภายในหนวยงานรอบ 6 เดือน และ
9 เดือน และหนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม KM สัญจร
รายงานสรุปแผนการจัดการความรูภายในหนวยงาน และผลสรุปการรวบรวมองค
ความรูของแตละหนวยงาน
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7.3-3-2
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา
7.3-4-1
สรุปการประชุมเพื่อติดตามการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แหลงขอมูล : คุณสุปราณี สิงหโตทอง กองการเจาหนาที่ โทร. 0-2942-8162 ภายใน 4810
ตัวบงชี้ที่ 7.4
เปาหมาย

: มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบคุ ลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
: ระดับ 4

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ
5 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง
การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทัง้ การพัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
5 3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
5 4. มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5 5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
5 6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 6 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ โดยแสดงในนโยบายการบริหารงานดานการบริหารทั่วไป (7.4-1-1) และแผนพัฒนา
บุคลากร (7.4–1-2)
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุ น เขาร ว มประชุ ม ฝ ก อบรมและหรือ เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิ บัติง าน
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาภารกิจดานบริหารงานบุคคลดังกลาว
ขางตน เปนภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกองการเจา หนา ที่ ซึ่ง แบง สว นราชการออกเปน 5 งาน คือ
งานบริห ารงานบุค คล งานพัฒ นาและฝก อบรม งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ และงานธุรการ
ระบบและกลไกการบริหารทั้งหมดแสดงในเอกสารสรุประยะเวลาแลวเสร็จของงาน และแผนผังแสดง
ขั้นตอนการดําเนินการของกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (7.4-2-1)
มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) การประเมิ น ผลการสอน ตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เรื่ อ ง
ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน (7.4-2-2)
(2) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ง าน
พนักงานมหาวิทยาลัย (7.4-2-3)
(3) การประเมินเพื่อคัดเลือกผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน / ฝาย หรือเทียบเทา จาก
ระดับ 6 เปนระดับ 7 (7.4-2-4)
(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปตามประกาศ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป (7.4-2-5)
ในการสรางขวัญและกําลังใจนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประจําป 2550 ดังนี้
(1) คัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ จํานวน 13 ราย (7.4-2-6)
(2) คัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ จํานวน 12 ราย (7.4-2-7)
นอกจากนี้ยังไดมีการเผยแพรและยกยองบุคลากรที่ไดรับภารกิจตางๆ จากภายนอกผาน
เว็บไซด และสื่อตางๆ รวมทั้งบุคลากรที่ทําคุณความดีประเภทตางๆ
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3. มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข (7.4-3-1) ดังนี้
3.1 สวัสดิการดานที่อยูอาศัย เปนการใหบริการเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับ
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ที่ยังไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
3.2 สวัสดิการดานยานพาหนะ จัดรถบริการใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย แบงเปน 2
ประเภท ไดแก ประเภทรถโดยสารสวัสดิการรับ – สงขาราชการ สาย มก.- สนามหลวง
และประเภทรถโดยสารวิ่งบริการภายในมหาวิทยาลัย และการนํารถไปใชในงานดาน
ตาง ๆ
3.3 สวัสดิการดานอุปโภค จัดหาสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวันมาจําหนาย
ในราคาถูกกวาทองตลาด ซึ่งเปนการจัดตลาดนัดเดือนละ 2 ครั้ง
3.4 สวั ส ดิ ก ารเงิ น กู เ พื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต กํ า หนดให ข า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ลูกจางประจํากูเงินได จํานวน 10 เทาของเงินเดือนคงเหลือสุทธิ แตไมเกิน 30,000
บาท ลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการ กูเงินไดไมเกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 4 ตอป
3.5 สวัสดิการดานสุขภาพบุคลากร ดําเนินการจัดสวัสดิการดานสุขภาพบุคลากร โดยมี
โครงการตาง ๆ ดังนี้
- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป ปละ 1 ครั้ง
- โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (โยคะ)
- โครงการอบรมวิชาชีพบุคลากร มก.
4. มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งให
บุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (7.4-4-1)
และมีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการดํารงตําแหนง
ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ (7.4-4-2 , 7.4-4-3) และมีการ
ประเมินเพื่อคัดเลือกผูอํานวยการกอง / เลขานุการคณะ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบทุก
คนเขามาทําการคัดเลือกตามความสมัครใจ (7.4-4-4)
5. และ 6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ และมีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหสํานักงานอธิการบดีจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง สภาพปญหาการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน
สภาพปญหาตลอดจนปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดปญหาในการบริหารงานบุคคล (7.4-5-1)
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

135

จากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พบวา มีจุดออน
ในดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคล ในการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบบริหาร
ความเสี่ ย ง และแผนปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในระดั บ องค ก ร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได
มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการจึงไดจัดทํา
โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการวิจัยเพื่อทราบสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อ
ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย(7.4-5-2)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.4 – 1-1
7.4 – 1-2
7.4 – 2-1
7.4 – 2-2
7.4 – 2-3
7.4 – 2-4
7.4 – 2-5
7.4 – 2-6
7.4 – 2-7
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การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
นโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนพัฒนาบุคลากร
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการสอน
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกผูด ํารงตําแหนงหัวหนางาน / ฝาย หรือเทียบเทา จาก
ระดับ 6 เปนระดับ 7
ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพือ่ เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสาย
วิชาการ ประจําป 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7.4 – 3-1
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7.4 – 4-1
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2550
7.4 – 4-2
การเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรสูตําแหนงชํานาญการ
7.4 – 4-3
ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีพิจารณา
กําหนดตําแหนงผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ สําหรับ
พนักงานสาย ข, ค
7.4 – 4-4
การประเมินเพื่อคัดเลือกผูอ ํานวยการกอง/เลขานุการคณะ
7.4 – 5-1
สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7.4 – 5-2
การประเมินสถานภาพการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แหลงขอมูล :

ตัวบงชี้ที่ 7.5
เปาหมาย

คุณนิภา ภูตระกูล และคุณสุนิษา ขวัญเมือง กองการเจาหนาที่
โทร 02-9428163 ภายใน 4801
: ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และ
การวิจัย
: ระดับ 4

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
5 2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
5 3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
5 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5 5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
5 6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับ
สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กาํ หนด
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 3 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานดานระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของสกอ.ครบที่ระดับ
6 ดังนี้
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอที่ 2.2.1 คือ “พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจและการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” รวมทั้งมีแผนรองรับในอนาคต คือมีแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตรที่ 3 คือ
“เสริมสรางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การเรียน การสอน และการวิจัย” (7.5-1-1, 7.5-1-2)
2. มีระบบฐานขอมู ลเพื่ อการตั ดสิ นใจ โดยไดปรับปรุงเว็ บไซต ศูนย ขอมูลเพื่อสนับสนุน การ
ตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงรายงานแบบออนไลนใหรวดเร็วขึ้น เพิ่มรายการ รายงานยอนหลัง
และมีการปรับปรุงระบบสํารองขอมูลและกูคืนภัยพิบัติ (Backup and Disaster Recovery) (7.5-2-1)
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ไดจัดทําระบบล็อคอินเพื่อยืนยันตัวบุคคล ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการใชงานเครือขาย และ
ระบบในการยืนยันผูใชงานตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
และมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูล เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยเปลี่ยน
เซิรฟเวอรฐานขอมูล จํานวน 1 เครื่อง เปน เซิรฟเวอรฐานขอมูลแบบคลัสเตอร จํานวน 2 เครื่อง และ
เซิรฟเวอรฐานขอมูลสํารอง (ระบบ DR) จํานวน 1 เครื่อง (7.5-3-1,7.5-3-2)
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใช
ระบบฐานขอมูลผานเครือขายของมหาวิทยาลัย (7.5-4-1)
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล เชนฐานขอมูลสารสนเทศ
นิสิต (7.5-5-1.7.5-5-2)
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด โดยมีการสงขอมูลบุคลากร นิสิต และ
หลักสูตรผานเครือขายสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด (7.5-6-1)
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ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7.5-1-1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ สามารถดูได
จากเว็บไซต มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-University) http://www.ku.ac.th/e-university
7.5-1-2
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552-2554
เว็บไซต http://www.ku.ac.th/e-university/ict52-54.html
7.5-2-1
เว็บไซตศูนยขอ มูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ https://mic.ku.ac.th
7.5-3-1
เว็บไซตสําหรับตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการเครือขายและระบบสารสนเทศ
http://vpn.ku.ac.th
7.5-3-2
เว็บไซตระบบล็อคอินเพื่อยืนยันตัวบุคคล https://login1.ku.ac.th
และเว็บขาวประชาสัมพันธ http://www.ku.ac.th/kunews/news51/5/account.html
7.5-4-1
แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
7.5-5-1
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
7.5-5-2
ฐานขอมูลสารสนเทศนิสิตที่ไดรับการปรับปรุง
7.5-6-1
เอกสารยืนยันการสงฐานขอมูลให ก.พ.ร.
แหลงขอมูล : คุณประสพสุข ผลดี สํานักบริการคอมพิวเตอร โทร. 02-5620951 ตอ 2517
email :prasopsook.p@ku.ac.th
ตัวบงชี้ที่ 7.6
เปาหมาย

: ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสว นรวมใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
: ระดับ 5

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองตาง ๆ อาทิ เอกสารสิง่ พิมพ
เว็บไซด นิทรรศการ
; 2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนทีร่ ับรูกันโดยทั่วอยาง
นอย 3 ชองทาง
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; 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและ
มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
; 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเชน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
; 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 5 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทางตางๆ ดังนี้
( 7.6-1-1 , 7.6-1-2 , 7.6-1-3 , 7.6-1-4, 7.6-1-5 , 7.6-1-6)
1.1 เอกสารสิ่ ง พิ ม พ เช น สรุ ป มติ ย อ การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย การประชุ ม คณบดี
เอกสารประชาสัมพันธ ปฏิทิน มก. หนังสือรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ภายนอกจาก สมศ. ฯลฯ
1.2 จดหมายข า ว เช น ข า วมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (ภาษาไทย)
ข า วนนทรี
(ภาษาอังกฤษ) และจดหมายขาวของหนวยงานตาง ๆ ใน มก. เชน ขาวสารสภา
ขาราชการ มก. สํานักประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตแหงมก. จดหมายขาววิทยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตสกลนคร ฯลฯ
1.3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ทุกระดับคณะ สํานัก กอง สถาบัน
โดยแสดงในรูปแบบของ บอรดประกาศหนาหนวยงาน เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซตของ
หนวยงานตาง ๆ
1.4 บอรดประกาศตาง ๆ ของหนวยงานภายใน มก. เชน งานประชาสัมพันธ มก. งานสภา
ขาราชการ กองคลัง กองการเจาหนาที่ กองกลาง บัณฑิตวิทยาลัย กองกิจการนิสิต
คณะ สํานัก และสถาบันตางๆ ฯลฯ
1.5 เว็บไซต www.ku.ac.th, pr.ku.ac.th, kucity.com และหนวยงานตาง ๆ ภายใน มก.
1.6 ขาวประชาสัมพันธ (Press release) โดยเผยแพรขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน สื่ออินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร และอีเมล

140

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1.7 การแถลงขาว(Press conference) เชน งานแถลงขาว “มหกรรมนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ ตามแนวพระราชดําริ : สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการแบรนดซัมเมอร
แคมป 2007 งานเกษตรแฟร การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 งานแถลงขาวและการ
ใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการการเรงรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุออย แก มก.
แถลงขาว การจัดทําระบบการตรวจสอบยอนกลับในผลิตภัณฑสดเพื่อการสงออกไปยัง
กลุมประเทศสหภาพยุโรป แถลงขาวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2549
งานแถลงขาวการรับนองใหม “เกษตรวัยใส ใฝคุณธรรม”
1.8 สื่อเผยแพร (Bill board) ไดแก ปายไฟวิ่ง จํานวน 5 จุด ภายในพื้นที่มก. และภายใน
อาคารของหนวยงาน ตางๆ เชน อาคารสารนิเทศ 50 ป, คณะวิศวกรรมศาสตร ฯลฯ
เปนตน
1.9 การเผยแพรขอมูลขาวสารทางสื่อโทรทัศน เชน รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
เผยแพรพระอัจฉริยภาพทางดานการเกษตรและเทคโนโลยีในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ พระบรมวงศานุวงศ และ รายการ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติเผยแพรพระอัจฉริยภาพทางดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
1.10 การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ เชน สถานีวิทยุ มก วิทยุชุมชน เค ยู กรีนเรดิโอ
เครือขายสายตรงวิทยุสถาบัน (มหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แหง)
1.11 การเผยแพรขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต เชน การแถลงนโยบายของมหาวิทยาลัย ขาว
ตัดจากหนังสือพิมพ,ภาพขาวกิจกรรมตางๆ ขาวกิจกรรม การประชุมสัมมนา ประกาศ
รับสมัครงาน บันทึกถายทอดสดงานประชุมสัมมนาตางๆ ฯลฯ
1.12 สื่อ KU CHANNEL ผลิตรายการขาวดานการศึกษา กิจกรรมทางการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูประชาชน และสังคมผานทาง Internet TV Multicast
1.13 สื่อ KU ONLINE เผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ในมก.ทั้งในดานนโยบาย แนว
ทางการบริหาร งานทางดานวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ กิจกรรมตางๆ ของมก. และ
นิสิต รวมถึงเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ทาง www.ku.ac.th
1.14 การจัดทําวีดีทัศนสรุปผลงาน เชน วีดีทัศนการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36
จังหวัด ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การยกรางแผน
ยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาสหกรณ พ.ศ. 2550 -2554 แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1
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พ.ศ. 2546 -2549 ขาวคุณธรรม สตรีสหกรณที่พึงประสงค การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ
ของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ สถาบันวิชาการดานสหกรณ 90 ป การสหกรณ
ไทย ผูนําสหกรณที่มีคุณคา
1.15 การจัดนิทรรศการ เชน การแสดงผลงานของชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการ
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด
1.16 เชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมหนวยงาน โครงการตางๆ (Press tour) ไดแก เยี่ยมชมและทํา
ขาวงานวิจัยสตรอเบอรรี่พันธุพระราชทาน 80 งานวิจัยดอกคาลาลิลลี่ งานวิจัยเสาวรส
พันธตานทานโรค ของสถานีวิจัยเกษตรหลวงอางขาง สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ
และสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม, โครงการศึกษาและจัดทําตนแบบระบบผลิต
ไฟฟาจากกาซเชื้อเพลิงชีวมวลในราชอาณาจักรกัมพูชา
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน โดยมี ช อ งทางต า งๆ ดั ง นี้
( 7.6-2-1 , 7.6-2-2 , 7.6-2-3 , 7.6-2-4, 7.6-2-5 )
2.1 การประชุ ม สัม มนาทางวิช าการด า นต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ ง มีก ารจั ดขึ้ น อย า ง
ตอเนื่อง ตลอดทั้งป โดยมีผูเขารวมสัมมนาเปนประชาชนจากสาขาวิชาและอาชีพตางๆ
รวมถึงศิษยเกา ซึ่งจะมีการประมวลผลการแสดงความคิดเห็นจากผูเขารวมและนํามา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการจุดประกาย
ความคิดซึ่งนําไปสูการวิจัยในโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอประเทศและเปนความ
ตองการของประชาชน เชน การนําขอเสนอแนะจากประชาชนในเรื่องการลดการนําเขา
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง มาสู ง านวิ จั ย ในโครงการต า งๆที่ สํ า คั ญ และเป น ประโยชน เช น
โครงการวิจัยและพัฒนาสบูดํา เพื่อผลิตน้ํามันดีเซลชีวภาพ หรือการผลิตแอลกอฮอล
ชีวภาพจากพืชอาหาร (ออย มันสําปะหลัง ขาว ฯลฯ) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การประชุมสัมมนาในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 ของสาขาตางๆ
- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร เชน การประชุมสัมมนา
อาจารย ข องมก. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ การ
ประชุมสัมมนาอาจารยและขาราชการ สาย ก ในหัวขอ ปแหงการพัฒนานิสิต
ภายใตแนวคิดคุณธรรมนําความรู : คูเศรษฐกิจพอเพียง”
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการยกรางแผนพัฒนาการ
สหกรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 -2554 ,การประชุมเครือขายนักวิจัยดานสหกรณ
การประชุมผูนําสหกรณการเกษตร การประชุมเครือขายพระสงฆ
2.2 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสมาคม
สื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย ,มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ ฯลฯ เพื่อให
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2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9
2.10

ความรู ขอเท็จจริง และเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นสถานการณ
ตาง ๆ เชน การสัมมนาเรื่อง สถานการณราคาขาว : โอกาสของชาวนาไทย พืชพลังงาน
ทดแทน กับอนาคตเศรษฐกิจไทย กูเศรษฐกิจ ฝาวิกฤตพลังงาน
จั ด ให มี ศู น ย ข อ มู ล เช น ศู น ย ป ระสานราชการใสสะอาด ศู น ย ข อ มู ล สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักหอสมุด
ศูนยขอมูลทางการเกษตร สถานีวิทยุ มก. ศูนยขอมูลทางดานสหกรณ ฯลฯ
เว็บไซตของมก.และหนวยงานในมก. มีชองทางการสื่อสารกับประชาชน (Chat room
หรือ Web board) เชน เว็บไซต www.ku.ac.th, pr.ku.ac.th, kucity.com และเว็บไซต
หน ว ยงานต า งๆ ภายใน มก. เช น สถานี วิ ท ยุ มก. สํ า นั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร
สํ า นั ก หอสมุ ด สถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร สถาบั น วิ ช าการด า น
สหกรณ งานประชาสั มพันธ มก. ศูน ยประสานราชการใสสะอาด กองกิจการนิสิต
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฯลฯ
มีตูรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามอาคาร และหนวยงานตางๆ
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing)/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน
การแถลงนโยบายและแนวทางการบริหารมก. พ.ศ. 2550-2554 จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการและนักวิชาการ ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะใชเปน
แผนแมบทในการพัฒนาขบวนการสหกรณของประเทศในชวงเดียวกับแผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 10
การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน เชน บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
ผูปกครองในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550 นิสิตใหมในโครงการกาว
แรกสูบัณฑิตยุคใหมนักเรียนที่เขารวมโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน
พ.ศ. 2550, ประชาชน ผูเขาชมงานเกษตรแฟร งานประชุมทางวิชาการ ประจําป 2550
โครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมใจเทิดไท 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
การจัดประชาพิจารณ เชน การประชุมประชาพิจารณ (ราง) แผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550-2554
จัดโครงการประชาสัมพันธและแนะแนวเชิงรุก ณ โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สถานที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีอยูในทุกหนวยงานของ มก. ซึ่ง ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็น หรือแจงเรื่องรองเรียนผานหนวยงานสวนกลาง ของ มก.
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เช น สภาข า ราชการ กองการเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานกฎหมาย สถานี วิ ท ยุ มก.
ประชาสัมพันธ มก. สํานักงานอธิการบดี ศูนยประสานราชการใสสะอาด
2.11 หมายเลขโทรศัพทสายดวน “เหตุดวน เหตุราย ภายในเกษตรกลาง บางเขน แจงศูนย
เกษตรรวมใจ” โทรศัพท 02-579-5526 ประตูงามวงศวาน 1 โทรศัพทสายภายใน
1597 ประตูงามวงศวาน 2 โทรศัพทสายภายใน 1260, 1460
3. มหาวิทยาลัยมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนดแนวทางหรือนําแนวคิด ความ
ตองการของประชาชนมาประกอบการบริหารงาน ( 7.6-3-1 , 7.6-3-2 , 7.6-3-3 )
3.1 บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีโครงสรางการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ
ซึ่งเริ่มตั้งแตสภามหาวิทยาลัยอันเปนสภาบริหารสูงสุดก็มีโครงสรางที่ประกอบดวยทั้ง
บุคคลภายใน ไดแก คณาจารยจากคณะตางๆ และบุคลากรภายนอกจากภาคประชาชน
ทั่วไปที่มีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและมีสวนรวมในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541
หมวด 2 มาตรา 14 ที่ ไ ด กํ า หนดให มี ป ระชาชนจากภายนอกเข า มาเป น กรรมการ
มหาวิทยาลัย ในตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน และ
เป น ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย อี ก 1 คน เมื่ อ คิ ด สั ด ส ว น
บุคคลภายนอกจากจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 32 คนแลว คิดเปนรอย
ละ 37.5 ซึ่ งมี การประชุ มอย างสม่ํ าเสมอ และมี กองกลางเป นผู รั บผิ ดชอบ โดยใน
ปงบประมาณ 2550 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ได
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชุดใหม รวม 12 คน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เปน
ตนไป
3.2 บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของหนวยงาน คณะ/สํานัก/
สถาบัน นอกจากในสวนของสภามหาวิทยาลัยแลว ในการบริหาร คณะ/สํานัก/สถาบัน
ก็มีกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เชน คณะวนศาสตร คณะเกษตร คณะประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สํานักหอสมุด สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และ สํานักสงเสริมและฝกอบรม เปนตน โดยมีประกาศ
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งอยางเปนทางการ
4. มหาวิทยาลัยมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางชัดเจน
ดังนี้ ( 7.6-4-1 , 7.6-4-2 , 7.6-4-3 , 7.6-4-4, 7.6-4-5 )
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4.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ประกาศโดย
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากภายนอกทั้งหมดจํานวน 15 คน (รวม
ประธาน) มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกมหาวิทยาลัยในทุกเรื่อง รวมทั้ง
ใหความสนับสนุนในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการประชุมอยาง
สม่ําเสมอมากกวาปละ 2 ครั้ง และจัดทํารายงานการประชุมรับผิดชอบโดยกองกลาง
โดยในป ง บประมาณ 2550 ไดมีป ระกาศสภามหาวิท ยาลัย แตง ตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม รวม 15 คน มีวาระดํารงตําแหนง 2 ป ประกาศ ณ
วันที่ 16 มกราคม 2550
4.2 มหาวิทยาลัยยังมีศูนยราชการใสสะอาดเปนผูประสานในการรับฟงความคิดเห็น ขอ
ร อ งเรี ย น ตอบข อ ร อ งเรี ย น ตลอดจนนํ า ข อ ร อ งเรี ย นดั ง กล า วมาทบทวนเพื่ อ วาง
มาตรการ/แนวทางในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการตลอดจนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกโดยมีชองทางการแสดง
ความคิดเห็นที่ http://www.psdb.ku.ac.th/government/ ใน menu แสดงความ
คิดเห็น ซึ่งจะมีประชาชน คือนิสิต บุคลากร ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย แสดงความคิดเห็น
เขามาอยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความคิดเห็นไดใน ศูนยขาวชุมชน
ที่ http//www.kucity.com ซึ่งจะมีการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ
เขามาอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
ในสวนของประชาชนผูมีสวนไดเสีย นอกจากนิสิตแลวยังไดแก ผูปกครอง ผูประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของและใหความรวมมือทางวิจัยและวิชาการดานตางๆ ตลอดจนศิษยเกา มก. ชมรม มก.
อาวุโส ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอในเรื่อง
ของการพัฒนามหาวิทยาลัย การปรับปรุงหลักสูตรของคณะตางๆ เปนตน นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร ก็จะมี การประชุมผู ปกครองทุกปอยางสม่ําเสมอเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ตลอดจนนําความคิดเห็นดังกลาวมากําหนดเปนแนวทางการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนตอไปอีกดวย
ตัวอยางคณะกรรมการ หรือ ที่ปรึกษา ที่มาจากประชาชนภายนอก เชน
(1) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(2) ศูนยประสานราชการใสสะอาด
(3) ศูนยประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและแกปญ
 หาความ
ยากจนของประเทศ
(4) ศูนยวิจยั เพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน
(5) คณะกรรมการดําเนินงานสถานีวทิ ยุกระจายเสียง มก.
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม
คณะกรรมการเพื่อการฟนฟูอาชีพของเกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
คณะกรรมการประจําหนวยงาน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยวจิ ัยเพื่อการพัฒนา มก. – ธ.ก.ส.
คณะกรรมการบริหารศูนยบม เพาะธุรกิจ
คณะอนุกรรมการบริหารหนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลัง และแปง
คณะกรรมการดําเนินการโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน
คณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ มก.
คณะทํางานภาคประชาชน

ดังนั้น กระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ มก. จึงมีการบริหารราชการที่
เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และมีการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน ( 7.6-5-1 , 7.6-5-2 , 7.6-5-3 ,
7.6-5-4, 7.6-5-5 , 7.6-5-6)
จากตัวอยางสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในฐานะที่ปรึกษาของ
กรมสงเสริมสหกรณ ในการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ได
ติดตามตรวจสอบและมีการรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ กรมสงเสริมสหกรณ และคณะอนุกรรมการ
รางนโยบายและวางแผนการพัฒนาสหกรณอยางสม่ําเสมอ ตามแผนการดําเนินงาน คือในรอบหนึ่งเดือน
หกเดือน เกาเดือน และ สิบเดือน ของแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ไมนับรวมรายงานการประชุมสัมมนาและ
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งสิ้น 25 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพ ฯ และภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ อีกดังนี้ รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางคณะที่
ปรึกษาฯ กับคณะทํางานรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 รายงานสรุปผลการจัดเวที
ระดมความคิด ระดับภาค เพื่อยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
สําหรับการวางระบบการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนไปตามกระบวนการหรือกลไก ของ
แผนการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)
โดยจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกระยะตามแผนการศึกษาวิจัย รวมถึงรายงานสรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งการไดมาซึ่งรายงานผลดังกลาว เปนไปตามกระบวนการและกลไกที่ใหประชาชน
ผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ติดตาม ตรวจสอบและเสนอแนะ
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ปรับปรุง การยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ทุกครั้ง โดยมีรูปแบบการ
รายงานผลใหประชาชนผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้
- ใชรูปแบบการรายงานผลผานเวทีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความเขาใจ
- จัดทําเอกสารรายงานสรุปขอมูล เอกสารความกาวหนาของการจัดทําแผนและหนังสือ
การยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) เผยแพรประกอบการ
ประชุม รวมทั้งจัดสงไปตามหนวยงาน องคกร สถาบันการศึกษา ขบวนการสหกรณทุก
ประเภท กลุมประชาชนผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสีย
- ใชชองทางของการสื่อสารบนเครือขายอินเตอรเน็ต ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มก. โดยนํารางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) เผยแพรใหทราบ
โดยทั่วกัน
- ใช ช อ งทางของการสื่ อ สารมวลชน เช น หนั ง สื อ พิ ม พ วิ ท ยุ โทรทั ศ น เพื่ อ เผยแพร
ประชาสัมพันธ รายงานผลใหประชาชนผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียแตละกลุมได
รับทราบ
- จัดทําวีดิทัศนสรุปการรายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.6-1-1

ชื่อเอกสาร
ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธ มก.
1 ฉบับที่ 44 วันที่ 27 เมษายน 2550 เรื่อง สรุปสาระสําคัญการสัมมนาวิชาการทิศ
ทางการพัฒนางานวิชาการเชิงรุก ของ มก.
2 ฉบับที่ 44 วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เรื่อง มก. ดึงผูบริหารหนวยงานเขารวมการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร มก.
3 ฉบับที่ 53 วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เรื่อง มก. ประชุมผูบริหารระดับสูง ผลักดัน
นโยบาย สูแผนปฏิบัติการ
4 ฉบับที่ 73 วันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง มก. ติดอันดับ 2 ของไทย จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ
5 ฉบับที่ 74 วันที่ 25 มิถุนายน 2550 เรื่อง เว็บไซตและจดหมายขาว ศูนยประสาน
เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
6 ฉบับที่ 81 วันที่ 4 กรกฎาคม 2550 เรื่อง อธิการบดีสรุปผลงานการบริหารและ
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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หมายเลขเอกสาร
7.6-1-2
7.6-1-3
7.6-1-4
7.6-1-5
7.6-1-6
7.6-2-1
7.6-2-2

7.6-2-3

7.6-2-4
7.6-2-5
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ชื่อเอกสาร
พัฒนา มก. ไตรมาสแรก และ ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธ ป 2551
ตัวอยางการเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ใน มก.รายการ เคยู ออนไลนทาง
www.ku.ac.th
ตัวอยางขาวเผยแพร(Press release) ผานสือ่ สิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุสื่อ
อินเตอรเน็ต
ตัวอยางภาพถายการจัดงานแถลงขาว , การจัดนิทรรศการ, การจัดสัมมนา
(ตรวจสอบไดจากเว็บไซด ของงานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th)
ตัวอยางภาพถายบอรดประกาศตาง ๆ บอรดภาพขาวกิจกรรม (ตรวจสอบไดจากเว็บ
ไซด ของงานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th)
ตัวอยางภาพถายการจัดทําสื่อเผยแพร (Bill board) ปายไฟวิ่ง (ตรวจสอบไดจากเว็บ
ไซด ของงานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th)
ตัวอยางสรุปขอรองเรียนจากบุคลากรใน มก. ผานเว็บบอรดของศูนยประสานราชการ
ใสสะอาด
ตัวอยางขอมูลการเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหว ใน มก. ทาง www.ku.ac.th เปด
โอกาสใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย ไดรับทราบขอมูล อยางเปดเผย โปรงใส และมีสวน
รวมในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย
1. ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2550 “นโยบายและผลงานการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ 6 เดือน” (19 มีนาคม -18 กันยายน)
2. รายการ KU Online
3. โครงการปฏิบัติสมาธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาส
เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
4. ผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบปที่ 1 (19 มีนาคม 2550 -18 มีนาคม
2551) แสดงขอมูล ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551
ตัวอยางเว็บไซตของมก. และหนวยงานในมก. มีชอ งทางการสื่อสารกับประชาชน
( Chat room หรือ Web board) (ตรวจสอบไดจากเว็บไซด ของ มก. www.ku.ac.th
และงานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th)
ตัวอยางภาพถายการจัดสัมมนา , การจัดเสวนา , การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
(ตรวจสอบไดจากเว็บไซด ของงานประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th)
ตัวอยางภาพถายการใหสัมภาษณความคิดเห็น (ตรวจสอบไดจากเว็บไซด ของงาน
ประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th)
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หมายเลขเอกสาร
7.6-3-1

7.6-3-2
7.6-3-3
7.6-4-1
7.6-4-2
7.6-4-3
7.6-4-4
7.6-4-5
7.6-5-1
7.6-5-2
7.6-5-3
7.6-5-4
7.6-5-5
7.6-5-6

ชื่อเอกสาร
สําเนา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่
17 ตุลาคม 2549 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
เอกสารการแถลงนโยบายและแนวทางในการบริหารงาน มก. พ.ศ. 2550-2554 โดย
รศ. วุฒชิ ัย กปลกาญจน อธิการบดีและคณะผูบริหาร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2550-2554 มก. (ฉบับอนุมัตจิ ากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 5 / 2551 วันอังคารที่ 20 พ.ค. 51)
สําเนาประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2550
สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550
สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550
ตัวอยางสําเนาประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่อง จัดตั้งสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2547
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน
พ.ศ.2543
หนังสือขอความรวมมือในการใหบริการทางวิชาการ จากกรมสงเสริมสหกรณ ถึง
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มก.
เอกสารขอเสนอโครงการ การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2550 – 2554 และคําสั่งตางๆ
หนังสือ (ราง) แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 – 2554 พรอมรายงาน
สรุป
ตัวอยางแบบแสดงความคิดเห็น “การจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2” การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค และประเด็นการอภิปรายกลุมยอย
ตัวอยางแบบแสดงความคิดเห็น การประชุมประชาพิจารณ (ราง) แผนพัฒนาการ
สหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)
แผนซีดี สรุปการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจยั เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)

แหลงขอมูล : คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ งานประชาสัมพันธ กองกลาง
โทร. 02-9428183 ภายใน 4115
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ตัวบงชี้ที่ 7.7
เปาหมาย

: รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
: รอยละ 2

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 0.1 – 0.99

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 1 – 1.99

1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ
2. อยางนอยรอยละ 50 ของรางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัย
(กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2)

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255 คน และ
นักวิจัย 319 คน รวมทั้งหมด 2,574 คน โดยไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ จํานวน 161 คน เปนรางวัลดานการวิจัย 123 คน
ดังนัน้ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ เทากับรอยละ 6.25 และรอยละ 76.39 ของผูที่ไดรับรางวัล เปนรางวัลดานการวิจัย
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.7-1

7.7-2

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
แบบเก็บขอมูลดิบของคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยที่
แสดงจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ฐานขอมูลสถิติบุคลากร มก. จาก http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html
ของกองการเจาหนาที่ ที่แสดงจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยของ มก.
ทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)

แหลงขอมูล : คณะวิชา หนวยงานสนับสนุน และกองการเจาหนาที่
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ตัวบงชี้ที่ 7.8
เปาหมาย

: มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
: ระดับ 5

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผบู ริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย
ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสีย่ ง
; 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สง ผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เสี่ยง
; 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
; 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
; 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการนําระบบบริหารความเสีย่ งมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษาโดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ครบที่ระดับ 5 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ โดย
มีอธิการบดีเปนที่ปรึกษา และรองอธิการบดีเปนประธานกรรมการ ผูบริหารและตัวแทนจากทุกหนวยงาน
ในระดับคณะ สํานัก สถาบัน รวมเปนคณะกรรมการฯ (7.8-1-1) ไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจําปแกหนวยงาน
ตาง ๆ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจหลักของหนวยงาน หรือ ตามกิจกรรมที่จะตองสรางผลงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2550
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมวิเคราะหความเสี่ยง ระบุปจจัยเสี่ยง จากแผน
บริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน เพื่อจัดทํารางแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมทั้งวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอก ที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลักหรือตามแผนปฏิบัติราชการ พรอมทั้งจัดลําดับความเสี่ยง ตามคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองคกร มก. (7.8-2-1) ซึ่งประกอบดวยประเด็นความเสี่ยงในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานการบริหารจัดการ (7.8-2-2) นอกจากนี้ยังไดจัดทํารางแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.3) ไปพรอมกันดวย (7.8-2-3)
3. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2550 (7.8-3-1)
ซึ่ ง แผนฯ ดั ง กล า วได กํ า หนดมาตรการ เพื่ อ ลดโอกาสและผลกระทบในแต ล ะความเสี่ ย ง และแจ ง
ผูรับ ผิด ชอบให ดํ า เนิ น การตามแผนฯ ดั ง กล า ว รวมถึง ได อ บรมคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
หนวยงาน เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ดวย
4. ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนฯ ไดจัดการความเสี่ยงในแตละดาน โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลความคืบหนาเปนระยะ เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนฯ (7.8-4-1)
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิท ยาลัย ฯ ไดมีการประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.8-5-1) พรอมกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ตอผูบริหาร ซึ่งผูบริหารไดพิจารณานํามาเปนขอมูลในการ
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2551 แจงแกหนวยงานถือปฏิบัติตอไป
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.8-1-1
7.8-2-1
7.8-2-2
7.8-2-3
7.8-3-1
7.8-4-1
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การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คูมือการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทัง้ องคกร มก.
เอกสารสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสีย่ งในแตละดาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550
บันทึกขอความรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรายงาน
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หมายเลขเอกสาร
7.8-5-1

ชื่อเอกสาร
ผลความคืบหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
เอกสารสรุปการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง

แหลงขอมูล : คุณสุชาดา ตันโชติกุล สํานักงานตรวจสอบภายใน โทร. 02-9428500 ภายใน 4823
ตัวบงชี้ที่ 7.9
เปาหมาย

: ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
: ระดับ 5

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
5 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
5 3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
5 4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เป า ประสงค ข องแต ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หน ว ยงานให เ ชื่ อ มโยงกั บ
เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน
5 5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับ
ตางๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 – 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ที่ระดับ 5 ดังนี้
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1. มี ก ารกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น การในการประเมิ น ผลภายในสถาบั น โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 ลว 18 กุมภาพันธ
2551 และมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2551 ลว 4 กุมภาพันธ 2551 และครั้งที่ 5/2551 ลว 8 เมษายน
2551 ให มี ก ารถ า ยทอดตัว ชี้ วั ด สู ค ณะ สถาบัน สํ า นัก จํ า นวน 52 หน ว ยงานในทุ ก วิ ท ยาเขต โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินการ
จัดทําตัวชี้วัดระหวางคณะ สถาบัน สํานัก การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนฝาย
เลขานุการในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(7.9-1-1, 7.9-1-2, 7.9-1-3)
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบันโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดแนวทางใน
การประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรมในปฏิทิน และแผนการจัดทําคํารับรองและการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติร าชการของมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร โดยให ผูดู แ ลตั ว ชี้ วัด รายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน พรอมเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑการใหคะแนน
และเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลว มีแผนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เพื่อ
รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาผล
การดําเนินงานในครั้งตอไป (7.9-2-1)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน โดยตัวชี้วัดตาม
คํา รับรองการปฏิบัติร าชการที่ได ถายทอดไปสู ห น วยงานคณะ สถาบัน สํา นั ก ในชว งเดื อ นเมษายนพฤษภาคม 2551 นั้นเปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน 33 ตัวชี้วัด และเปนตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน สมศ.และ สกอ. โดยมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรวมกันระหวางผูบริหารหนวยงานและอธิการบดี และใหหนวยงานเปนผูกําหนดเปาหมายที่จะ
ปฏิบัติไดของแตละตัวชี้วัดเอง กําหนดใหมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในชวง
9 เดือน และ 12 เดือน โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย (7.9-3-1)
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบัน โดยคณะ สถาบัน สํานัก ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการประกันคุณภาพภายใน และ
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพโดยจัดทําเปน SAR ประจําป ซึ่งทุกหนวยงานมีการจัดทํา Strategy
Map โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับ
เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรในระดับ
คณะตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (7.9-4-1, 7.9-4-2)
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 โดยในสวนของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตรวจสอบโดยกอง
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แผนงาน ซึ่งหนวยงานยืนยันตามเอกสารคําของบประมาณ (7.9-5-1) และรายงานประรายงานการ
ประเมินตนเองปการศึกษา 2550 ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา(7.9-4-1)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
7.9-1-1
7.9-1-2
7.9-1-3
7.9-2-1
7.9-3-1
7.9-4-1
7.9-4-2
7.9-5-1

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

ชื่อเอกสาร
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 ลว 18 กุมภาพันธ 2551
มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2551 ลว 4 กุมภาพันธ 2551
มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2551 ลว 8 เมษายน 2551
ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงาน SAR ของคณะ สถาบัน สํานัก
แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานสําหรับคณะ สถาบัน สํานัก และ
www.opd.psd.ku.ac.th
เอกสารคําของบประมาณของแตละหนวยงานในแตละป

แหลงขอมูล : คุณนิดา ประพฤติธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
สํานักงานอธิการบดี โทร 02-9407199 ภายใน 4775
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพใน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ซึ่งแหลงเงินทุนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากงบประมาณแผนดิน
และเงิ น รายได เช น ค า เล า เรีย นนิสิ ต รายได จ ากงานวิ จัย บริ ก ารวิ ช าการ และค า เช า ทรั พ ย สิ น ฯลฯ
มหาวิทยาลัยจึงมีระบบและกลไกในการบริหารการเงินและรายงานใหผูบริหารทราบเพื่อใชในการตัดสินใจ
เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิต สินทรัพยถาวรตอจํานวนนิสิต คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใช
สําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยภายหลังจากหักงบ
ดํ า เนิ น งานทั้ ง หมด งบประมาณในการพั ฒ นาอาจารย ความรวดเร็ ว ในการเบิ ก จ า ย ร อ ยละของ
งบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจอยางครบถวน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหาร
จั ด การด า นการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ น น ถึ ง ความโปร ง ใส ความถู ก ต อ ง ใช เ ม็ ด เงิ น อย า งคุ ม ค า
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่สกอ.
กําหนดใน ภาพรวมขององคประกอบที่ 8 จํานวน 2 ตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน สําหรับรายละเอียด
ผลการประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.8 ผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
เปาหมาย
ป 2550

ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

8.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระดับ 7

ระดับ 7

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน

ระดับ 4

ระดับ 5

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
1

2

3

3

5

6

7

3

2

3

4

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

เฉลี่ยองคประกอบที่ 8
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จากตารางที่ 2.8 พบวา ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 8 สามารถบรรลุ
เปาหมายไดทั้ง 2 ตัวบงชี้ โดยทั้ง 2 ตัวบงชี้มีระดับคะแนน 3 คะแนน รายละเอียดของการประเมินรายตัว
บงชี้ สรุปไดดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 8.1
เปาหมาย

: มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
: ระดับ 7

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5
5
5
5
5
5
5

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

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
ครบที่ระดับ 7 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ( พ.ศ.
2548-2551) ซึ่งกําหนดทิศทางการพัฒนา ภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน ประกอบกับนโยบายการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550-2554 ในการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงบประมาณได
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กําหนดแผนกลยุทธทางการเงินเพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบในกระบวนการดานการเงินและงบประมาณ
ดําเนินการตามนโยบายใหบรรลุวัตถุประสงค (8.1-1-1, 8.1-1-2)
2. มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน โดยกําหนดประเภทเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยฯ เชน รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ รายไดจากประยุกตและบริการวิชาการ รายไดจาก
การบริหารงาน เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เปนผูบริหารการจัดเก็บรายได (8.1-2-1) และกําหนดระเบียบ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการรายไดแตละประเภทที่ชัดเจน (8.1-2-2) มีการแสวงหางบประมาณ
จากแหลงอื่น เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (8.1-21-3) สกว. สวทช. เอกชนตางๆ ขอใช
บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนตน มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการนําเงินรายไดไปหาผลประโยชนโดยนําไป
ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุนกูของรัฐวิสาหกิจ หุนกู/ตราสารอื่นๆ และสงเสริมใหหนวยงานใชบริการจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปนการกระจายรายไดใหอยูภายในมหาวิทยาลัยฯ และเปนการ
สนับสนุนใหหนวยงานผูใหบริการไดพัฒนาผลิตภัณฑที่ใหบริการ
ในการวางแผนจัดสรรและการใชจายเงิน มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน
อย า งเหมาะสม โดยมี ห ลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการจั ด ทํ า งบประมาณที่ ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ โดยในการจัดทําแผนงบประมาณไดมีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยผานระบบ
เครือขาย e-Revenue การใชจายงบประมาณมีการกระจายอํานาจในการอนุมัติกอหนี้ผูกพันและจายเงิน
ใหกับทุกหนวยงานตามระเบียบที่กําหนดเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ มีการกําหนดให
หนวยงานมีเงินสํารองจายในวงเงินไมเกิน10% ของเงินรายไดของหนวยงานและเงินทดรองจายไดใน
วงเงิน 1,000,000 บาท เพื่อใหหนวยงานสามารถชําระหนี้ไดรวดเร็วขึ้น (8.1-2-4, 8.1-2-5, 8.1-2-6)
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชดําเนินการ ไดแก
ระบบงบประมาณ (BUDGET), ระบบ GFMIS, ระบบบัญชี 3 มิติ, โปรแกรมการบันทึกบัญชี Accellent
Accounting (8.1-3-1, 8.1-3-2)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานผูบริหารทราบเปนรายเดือน ราย
ไตรมาส/รายป เชน รายงานฐานะการเงินเงินรายได, รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพยของ
มหาวิทยาลัยฯ และรายงานลูกหนี้เงินยืม มีการจัดทํางบการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย
และสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบตามระเบียบภายในระยะเวลาที่กําหนด และจัดทํารายงานสรุป
รายรับจริง-รายจายจริงงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดินเสนอที่ประชุมคณบดีและสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทราบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ (8.1-4-1, 8.1-4-2, 8.1-4-3)
5. มีการนํามาขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงอยางตอเนื่องเพื่อใชในการจัดทําแผน/ปรับเปลี่ยนงบประมาณประจําป (8.1-5-1)
6. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอก ทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการใชเงินให
เปนไปตามระเบี ยบและกฎเกณฑ สําหรับโครงการพิเศษมีการรั บรองงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับ
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อนุญาตและรายงานมหาวิทยาลัยทราบทุกโครงการเปนประจําทุกปตามระเบียบ (8.1-6-1, 8.1-6-2, 8.16-3)
7. ผูบริหารระดับสูง มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย โดยจัดใหมีการประชุม
ระหวาง อธิการบดี/รองอธิการบดีกํากับดูและผูอํานวยการกอง เพื่อรับทราบขอมูลและมอบหมายใหเรงรัด
ติดตามการใชเงินของหนวยงาน (8.1-7-1, 8.1-7-2)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
8.1-1-1
8.1-1-2
8.1-2-1
8.1-2-2
8.1-2-3
8.1-2-4
8.1-2-5
8.1-2-6
8.1-3-1
8.1-3-2
8.1-4-1
8.1-4-2
8.1-5-1
8.1-4-3
8.1-6-1
8.1-6-2
8.1-6-3
8.1-7-1
8.1-7-2

ชื่อเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548 - 2551)
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550-2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ. 2545
ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547
เอกสารงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําป 2550
บันทึกการไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เชน สกอ.
นโยบายและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย
หนังสือกองคลัง การบริหารงบประมาณรายจายประจําป 2550
ระบบบัญชี 3 มิติ (http://acc3d.ku.ac.th)
ระบบงบประมาณ (BUDGET)
รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย รายเดือน/รายไตรมาส /รายป
รายงานสรุปรายรับจริง – รายจายจริง งบประมาณเงินรายได และงบประมาณ
แผนดิน (ใชหลักฐานรวมกัน)
รายงานลูกหนี้
หนังสือแจงการเขาตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
แผนการตรวจสอบภายในประจําป
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินโครงการพิเศษ
บันทึกชวยจําการประชุมผูอํานวยการกองภายในสํานักงานอธิการบดี
หนังสือเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2550

แหลงขอมูล : คุณวลีรัตน กาญจนปกรณชัย กองคลัง โทร 0-2942-8147 ภายใน 4301
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ตัวบงชี้ที่ 8.2

: มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

เปาหมาย

: ระดับ 4

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
; 2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
; 3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
; 4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
; 5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 5 ดังนี้
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน ประกอบดวย
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ เพื่อทําหนาที่วางแผนการใชพื้นที่
การควบคุมดูแลการใชพื้นที่ ควบคุมการออกแบบ กอสราง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เสนอแนะระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่
เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานอาคารที่ในสวนของงานกายภาพใหแกมหาวิทยาลัย
(8.2-1-1)
1.2 คณะกรรมการสวัสดิการ มก. มีหนาที่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มก.
เรื่อง ระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน มก. พ.ศ. 2548 (8.2-1.2)
1.3 คณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ มีหนาที่จัดหา ควบคุม กํากับดูแล เรื่องรถ
สวัสดิการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดูแลดานการเงิน จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการ
สวัสดิการ และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย (8.2-1-3)
1.4 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่
ดังนี้ (8.2-1-4)
- มีหนาที่ วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทั่วถึง
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- เพิ่มมูลคาการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ใหเกิดประโยชน
สู ง สุ ด ทางด า นการบริ ห าร การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
- พั ฒ นาอาจารย ผูสอน และบุค ลากร ใหมีค วามรูค วามสามารถในการใชร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขยายโอกาสการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการชุมชน
- บริหารจัดการทรัพยากรเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
นําไปสูการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
- เสนอแนะวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเพื่อใชในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ มุ ง เป า หมายสานสู ก ารเป น ผู นํ า
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (Leading e-University)
1.5 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก หอสมุ ด มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วา ด วยคณะกรรมการประจํา สํา นักหอสมุ ด พ.ศ.2551
(8.2-1-5)
2. มีผลการวิเคราะหความตองในการใชทรัพยากรของสถาบัน ประกอบดวย
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ (8.2-2-1)
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มก. (8.2-2-2)
2.3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ (8.2-2-3)
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ มก. (8.2-2-4)
2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด (8.2-2-5)
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่ ในสถาบัน โดยดําเนินการดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดหลักเกณฑประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตาง ๆ ใหหนวยงานอื่นใน
สถาบัน อาทิ คณะ สํานัก สถาบัน สามารถใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันได (8.2-3-1) คือ
3.1.1 อาคารเรียนรวมสวนกลาง อาทิ อาคารศูนยเรียนรวม 1, 2, 3, 4 และ อาคารพุทธ
เกษตรเปนอาคารที่มหาวิทยาลัยฯ วางแผนเพื่อใหทุกหนวยงานในสถาบันสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดทุกหนวยงานที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน
3.1.2 อาคารสํ า หรั บ การจั ด ประชุ ม /สั ม มนา อาทิ อาคารสารนิ เ ทศ 50 ป อาคาร
หอประชุม
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และอาคารวิจัยและพัฒนา เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยวางแผน เพื่อใหทุกหนวยงาน
ใชสําหรับจัดการประชุม/สัมมนา
3.1.3 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เปนอาคารที่มหาวิทยาลัยฯ วางแผนเพื่อใชในการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ การเรียนการสอน การฝกซอมของนักกีฬา การแขงขัน
กีฬา โดยใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ ใชจัดประชุม/สัมมนา นิทรรศการ
3.1.4 ยานพาหนะสวนกลาง มหาวิทยาลัยฯ วางแผนเพื่อใหทุกหนวยงานในสถาบัน
สามารถใชรวมกันได
3.2 มหาวิทยาลัยฯ ไดวางแผนใหการใชระบบสารสนเทศรวมกันโดยใหทกุ หนวยงานใช
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยฯ ได http://www.ku.ac.th/ (8.2-3-2)
3.3 มหาวิทยาลัยไดมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันโดยไดดําเนินการ
http://www.lib.ku.ac.th/ (8.2-3-3) ดังนี้
3.3.1 ระบบโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณาการ
สํานักหอสมุด ไดนําโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณาการ INNOPAC Millennium มาใชในการ
ดําเนินงานของฝายตางๆ ตั้งแตป พ.ศ.2539 และอัพเกรดระบบเปน Millennium Release 2006 เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2551 พัฒนาและเชื่อมโยงงานหองสมุดสาขาจากทุกคณะ ทุกวิทยาเขต และเครือขายเกือบทุก
งานภายใตมาตรฐานเดียวกันเปนระบบเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยฯ ปจจุบันมีหองสมุดในเครือขาย
รวมทั้งสิ้น 22 แหงใน 4 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกี ย รติ จั งหวัดสกลนคร โดยผูใชสามารถสืบคนรายการบรรณานุกรมทรัพ ยากร
สารสนเทศ ไดแก หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยไมจํากัดเวลา
และสถานที่
3.3.2 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนสมาชิกหองสมุด
สํานักหอสมุด โดยความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ฝายการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนครไดโอนขอมูลนิสิตใหม นิสิตลงทะเบียน นิสิตจบการศึกษา และขอมูลสถานภาพนิสิต
ภาคการศึกษาตนและปลาย ปการศึกษา 2550 เขาระบบหองสมุด เพื่อจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูล
ทะเบีย นสมาชิก ห อ งสมุ ด ทํ า ให ส ามารถลดขั้ น ตอนและเวลาในการบั น ทึ ก ขอ มูลนิ สิต ใหม และการ
ปรับปรุงขอมูลนิสิตในระบบ รวมทั้งผูใชสามารถใชบริการยืมไดเร็วขึ้นกวาเดิม และยังสามารถใชบัตร
ประจําตัวยืมสิ่งพิมพในหองสมุดทุกแหงได
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3.3.3 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในปงบประมาณ 2550 สํานักหอสมุด จัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากในประเทศและ
ตางประเทศที่ครอบคลุมสาขาวิชาตาง ๆ จํานวน 25 ฐาน โดยผูใชในเครือขายหองสมุดทุกวิทยาเขต
สามารถใชบริการสืบคนฐานขอมูลไดรวมกัน
3.3.4 ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สํานักหอสมุด ไดวางระบบเครือขายใชสายพื้นฐานขนาดความเร็ว100/1000 เมกะบิตตอ
วินาที ภายในอาคารชวงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตนวิทยาโชติ และไดรับความอนุเคราะหจาก
สํานักบริการคอมพิวเตอร ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและ
ภายนอกของทั้งสองอาคาร นิสิตและบุคลากรสามารถเขาใชเครือขาย ณ พื้นที่ดังกลาว ไดตามอัธยาศัย
ซึ่งทรัพยากรทางเครือขายที่มีอยูก็เพียงพอตอความตองการของผูใชแลว
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน โดยดําเนินการ ดังนี้
4.1 มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดหลักเกณฑประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกีย่ วของ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตางๆ ใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นนอกสถาบัน (8.2-4-1 และ 8.2-4-2) คือ
4.1.1 การเขารวมงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอน ครั้งที่ 24 โดยรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยรับผิดชอบในเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รับผิดชอบฝายอาสาสมัครรวมกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ 26 สถาบัน และ
รั บผิ ดชอบในการจัดทํา บัตรประจํา ตัว ผูเ ขา รว มการแขง ขัน ผูฝกสอน และ
ที ม งาน นอกจากนั้น ยัง ใชส นามกี ฬ าของมหาวิท ยาลัย ฯ ในการเป น สนาม
ฝกซอมและสนามแขงขันกีฬา 6 ประเภท ไดแก
สนามอินทรียจ ันทรสถิตย : สนามแขงขันกีฬา
สนามรักบี้ : สนามฝกซอมฟุตบอล
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ : สถานที่ฝกซอมกีฬายูโด
สระวายน้ําจุฬาภรณ : สถานที่ฝกซอมกีฬาวายน้ํา
อาคารยิมเนเซียม ชัน้ 1 : สถานที่ฝกซอมกีฬาบาสเก็ตบอล
อาคารยิมเนเซียม ชัน้ 2 : สนามฝกซอมกีฬาแบดมินตัน
4.1.2 อาคารเรี ย นรวม อาคารสารนิ เ ทศ 50 ป อาคารจัก รพัน ธ เ พ็ญ ศิริ ใหค วาม
รวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรม อาทิ ประชุม สัมมนา
4.1.3 รวมมือกับกรุงเทพมหานคร ดําเนินโครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร ใหเปนเมือง
น า อยู ข องชาวกรุ ง เทพฯ และผู ที่ ม าเยี่ ย มเยื อ น โดยจั ด ภู มิ ทั ศ น ภ ายใน
มหาวิทยาลัยฯ
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4.1.4 รวมมือกับกรมชลประทาน ภายใตโครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคลอง
ลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริดานไฟฟาพลังน้ําและการปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา นอกจากนั้น รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน
4.1.5 รวมมือกับกรมธนารักษ ดําเนินการจัดสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน
4.1.6 รวมกับกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดําเนินโครงการพิพิธภัณฑและอุทยานองค
ความรูดินลูกรัง
4.1.7 ยานพาหนะส วนกลางของมหาวิท ยาลัยฯ ใหบริการกับสถาบัน การศึ กษา
ตาง ๆ นอกเหนือจากหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ
4.1.8 รวมกับบริษัท ไอเอ็นซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด ในการใหบริการรถนั่ง
ไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหบริการนิสิต บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร โดยไมเก็บคาโดยสาร
(8.2-4-3)
4.1.9 การใชถนนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและรวมกับสถานีตํา รวจนครบาลบางเขน เพื่อใหยานพาหนะของ
ประชาชนที่ใชเสนทางรอบมหาวิทยาลัยฯ ผานเขาออกภายในมหาวิทยาลัยฯ
เปนการลดปญหาจราจรในชวงเวลาเรงดวน
4.2 มหาวิทยาลัยฯ ไดวางแผนใหการใชระบบสารสนเทศรวมกันโดยใหทุกหนวยงานใช
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได http://www.ku.ac.th/ (8.2-3-2)
4.3 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการวางแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
โดยดําเนินการ ดังนี้ (8.2-3-3)
4.3.1 ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.3.1.1 การจัดซื้อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ภายใตโครงการพัฒนาเครือขาย
ห อ งสมุ ด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่ ง เป น เครื อ ข า ยความร ว มมื อ
ระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค
เพื่อใชฐานขอมูล Online รวมกัน
4.3.1.2 โครงการสรางและพัฒนาฐานขอมู ลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัย ฯ
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (e-Thesis) ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ
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แปลงขอมูลวิทยานิพนธป พ.ศ. 2539 - 2551 ใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส
โดยมี ข อ มู ล ที่ ดํ า เนิ น การแล ว นํ า ขึ้ น เครื อ ข า ยเพื่ อ ให ผู ใ ช บ ริ ก ารบน
เครือขายนนทรีสามารถสืบคนจากฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดและ
เรียกดูฉบับเต็มไดจํานวน 12,796 รายการ (ขอมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน
2551)
4.3.1.3 โครงการสร า งฐานข อ มู ล เพื่ อ การจั ด เก็ บ เอกสารฉบั บ เต็ ม ในรู ป
อิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) ในโครงการ ThaiLIS เปนกิจกรรม
หนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
ที่มุงพัฒนาฐานขอมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ
สํานักหอสมุด ไดเขารวมโครงการนี้ตั้งแตปงบประมาณ 2547 ไดจัดทํา
ฐานข อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ฉ บั บ เต็ ม ในรู ป
อิเล็กทรอนิกสในคอมพิวเตอรแมขาย ณ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา ให บ ริ ก ารแก ห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย / สถาบั น ที่ ร ว ม
โครงการ นั บ แต ป ง บประมาณ 2547 ถึ ง 2551 จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
10,060 รายการ
4.3.1.4 โครงการสรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ในโครงการ
ThaiLIS เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) สํานักหอสมุดไดรวมเปนคณะทํางานโครงการ
สรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) โดยการจัดเตรียม
ข อ มู ล บรรณานุ ก รมทรั พ ยากรห อ งสมุ ด ได แ ก หนั ง สื อ 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 จํานวน
224,944 ระเบียน
4.3.2 การเผยแพรและการใหบริการสารสนเทศ
4.3.2.1 การร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (สวก.) การ
ให บ ริ ก ารสื บ ค น สารสนเทศด า นการเกษตรแก นั ก วิ จั ย ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ แ ละสมาชิ ก สวก. ผ า นระบบ Ag-eRequest ในป
การศึกษา 2550 จํานวน 115 request
4.3.2.2 การพัฒนาและใหบริการสารสนเทศดานการเกษตรของศูนยสนเทศทาง
การเกษตรแหงชาติ (Thai National AGRIS Centre) โดยรวมมือกับ
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AGRIS/FAO องค ก ารอาหารและเกษตรแห ง สหประชาชาติ ในการ
พั ฒ นาระบบฐานขอมู ล การเกษตรนานาชาติ และมี ก ารแลกเปลี่ ย น
ระบบสารสนเทศเกษตรในเครือขายความรวมมือกับ FAO ในปการศึกษา
2550 จํานวน 1,694 ระเบียน
4.3.2.3 บริการสารสนเทศด านกระบือของศูนยสนเทศทางกระบือนานาชาติ
(IBIC) ในรูปแบบฐานขอมูล และเอกสารดิจิตอล ดวยระบบออนไลน ที่
ผูใชสามารถสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ภายใตการสนับสนุนของ
ศูนยพัฒนาการวิจัยระหวางประเทศ (IDRC) และองคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
4.3.2.4 การพัฒนาเว็บไซตของศูนยความรูดานการเกษตร ทําการเชื่อมโยง
แหลงความรูดานการเกษตรตางๆ (http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/)
พัฒนาฐานขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
(http://agkc.lib.ku.ac.th/plantlib/plantdb.html) และพัฒนา
ฐานขอมูลหองสมุดศูนยความรูดานการเกษตร
(http://158.108.80.10:8000/cgi-bin/koha/opac-main.pl)
5. มหาวิทยาลัยฯ มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
ทั้งภายในและภายนอก โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
5.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการใชทรัพยากรรวมกันของอาคารเรียนรวม, อาคารสารนิเทศ 50 ป,
อาคารจั ก รพัน ธ เ พ็ญ ศิ ริ และอาคารยิ ม เนเซี ย ม นั้ น กรณี เ ปน หนว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มีผลการประหยัดงบประมาณ เพราะวาทุกหนวยงานที่มีการจัดการ
เรียนการสอนไมมีความจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดสรางอาคาร การประชุม
สั ม มนา นอกจากนั้ น ยั ง ไม มี ความจํ า เปน จะต อ งจั ด ซื้ อวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละครุ ภั ณ ฑ
ประกอบอาคารจัด การเรี ย นการสอน จึ ง ทํา ใหก ารใชอาคารและวั สดุอุปกรณข อง
มหาวิทยาลัยฯ สามารถใชงานรวมกันไดคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย
สําหรับกรณีเปนหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยฯรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอน ครั้งที่ 24 ในการใชสนามกีฬา
เปนสนามแขงขันและสนามฝกซอม โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
สนามกีฬาตางๆ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ยังใหหนวยงานภายนอกใชสําหรับการ
สอบคัดเลือก การจัดประชุม สัมมนา โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม
สําหรับซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร ทําใหประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
(8.2-5-1 และ 8.2-5-2)
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5.2 มหาวิทยาลัยฯรวมกับกรุงเทพมหานคร จัดโครงการพัฒนากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองนาอยู
มหาวิทยาลัยฯรวมกับกรมชลประทาน ภายใตโครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของ
คลองลัดโพธิ์ฯ มหาวิทยาลัยฯรวมกับกรมธนารักษ ดําเนินการจัดสรางสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยฯรวมกับกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนา มก. วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยฯ รวมกับกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนา
มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในดานตางๆ โดยหนวยงานภายนอก
ดังกลาวไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน จึงทําใหมหาวิทยาลัยฯประหยัด
งบประมาณในสวนของมหาวิทยาลัยฯ (8.2-5-2)
5.3 การใชยานพาหนะ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดยานพาหนะใหบริการกับหนวยงานภายใน
คณะ สํานัก สถาบัน ชมรมนิสิต ฯลฯ ทําใหทุกหนวยงานไมมีความจําเปนจะตองใช
งบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะ จางพนักงานขับรถ ซอมแซมยานพาหนะ จึงทํา
ให ย านพาหนะที่ จั ด ซื้ อ มาสามารถใช ง านได คุ ม ค า และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บ
มหาวิทยาลัยฯ และทําใหประหยัดงบประมาณ นอกจากนั้นหนวยงานภายนอกยังขอ
ใชบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอเก็บคาบํารุงรักษา
รถยนต จึงทําใหมหาวิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณมาเพื่อใชสําหรับซอมบํารุงรักษา
รถยนต ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ (8.2-4-3)
5.4 การรวมกับบริษัท ไอเอ็นซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด ในการใหบริการรถนั่งไฟฟา
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให บ ริ ก ารนิ สิ ต บุ ค ลากร และประชาชนทั่ ว ไป ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยไมเก็บคาโดยสาร ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการรถโดยสารสวัสดิการใหกับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปใหเกิด
ความพึงพอใจไดมากยิ่งขึ้น มีผลใหมหาวิทยาลัยฯ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
ยานพาหนะเพิ่ม (8.2-5-3)
5.5 การใชถนนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และสถานีตํารวจนครบาลบางเขน เพื่อใหยานพาหนะของประชาชนที่ใชเสนทางรอบ
มหาวิทยาลัยฯ ผานเขาออกภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนการลดปญหาจราจรในชวงเวลา
เร ง ด ว น ประหยั ด งบประมาณกรณี ที่ ถ นนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จ ะใช
งบประมาณของกระทรวงฯ ในการซอมแซม จึงทําใหประหยัดงบประมาณ นอกจากนั้น
กรณีบุคคลภายนอกที่มาใชถนนมหาวิทยาลัยฯเปนเสนทางลัด มหาวิทยาลัยฯ ควบคุม
โดยการจัดทําบัตรและเก็บคาธรรมเนียมฯ เพื่อนํางบประมาณมาซอมแซมถนนจึงทําให
ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ (8.2-5-3)
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5.6 การใช ร ะบบสารสนเทศร ว มกั บ หน ว ยงานภายในและหน ว ยงานภายนอก โดย
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับใหทุกหนวยงานใชบริการ ซึง่ ไม
มีความจําเปนตองใหทุกหนวยของมหาวิทยาลัยไปทําระบบสารสนเทศเอง แตจัดทํา
แลวใหใชบริการไดทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังใหบริการกับหนวยงานภายนอกอีก
ดวย (8.2-5-1)
5.7 การพัฒ นาเครือ ขา ย ฐานขอมู ลต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได จั ดทํ า ขึ้ น เพื่ อให นิสิ ต
บุคลากร ประชาชน หนวยงานภายนอก สามารถใชประโยชนรวมกัน ทําใหประหยัด
งบประมาณในการใชทรัพยากรรวมกันได
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
8.2-1-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 770/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
วางแผนพัฒนาทางกายภาพ
8.2-1-2
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 3143/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.2-1-3
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มก. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
ยานพาหนะ
8.2-1-4
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1502/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.2-1-5
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุด
8.2-2-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทางกายภาพ
8.2-2-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
8.2-2-3
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ
8.2-2-4
รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.2-2.5
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
8.2-3-1
หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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หมายเลขเอกสาร
8.2-3-2
8.2-3-3
8.2-4-1
8.2-4-2
8.2-4-3
8.2-5-1
8.2-5-2
8.2-5-3

ชื่อเอกสาร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับของมหาวิทยาลัยฯ http://www.ku.ac.th/
การใชฐานขอมูลสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยฯ http://www.lib.ku.ac.th/
หลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่ 1
บันทึกขอตกลงใหบริการรถนั่งไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยฯ
สรุปผลการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในสถาบัน/ภายนอกสถาบัน
นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่ 1
รายงานประจําปกองยานพาหนะฯ หนา 16 จํานวนผูใชบริการทําบัตรอนุญาต
ผานเขา-ออก มก. http://www.vehicle.ku.ac.th/

แหลงขอมูล : คุณสุชีพ จันทอง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โทร 0-2942-8981-4 ตอ 741
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ องค ป ระกอบคุ ณ ภาพใน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งไดมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายใน ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหกาวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก โดยครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และมีกระบวนการ
จัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะสงผลในภาพรวมใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในทุกภารกิจในทุกดานและนําพาใหมหาวิทยาลัยสู
สากลบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคที่ตั้งไว
โดยในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่สกอ.กําหนด
ในภาพรวมขององคประกอบที่ 9 จํานวน 3 ตัวบงชี้ เทากับ 3.00 คะแนน สําหรับรายละเอียดผลการ
ประเมินแสดงไดดังตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 ผลการประเมินองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย ผลการ
ป 2550 ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2550

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 3)

เกณฑการประเมิน
1
2
3

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มี ร ะบบและกลไกในการประกั น
คุ ณ ภาพภายในที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับ 5

ระดับ 7

3

3

4

≥5

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นิสิต

ระดับ 4

ระดับ 6

3

3

4-5

≥6

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน

ระดับ 5

ระดับ 5

3

2

3

≥4

เฉลี่ยองคประกอบที่ 9
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3.00
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จากตารางที่ 2.9 พบวา ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 9 สามารถบรรลุ
เปาหมายทั้ง 2 ตัวบงชี้ โดยทั้ง 2 ตัวบงชี้มีระดับคะแนน 3 คะแนน รายละเอียดของการประเมินรายตัวบงชี้
สรุปไดดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 9.1
เปาหมาย

: มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
: ระดับ 5

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน
5 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมี สวนร วมจากภาคีทั้ งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
5 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
5 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการ
ติดตาม)
5 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
5 6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
5 7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินงาน
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินงาน
4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 7 ดังนี้
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1. มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ การ
พัฒนาของสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพเปน 2 รูปแบบ
ที่สอดคลองกับการดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย ตามคูมือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548 (9.1-1-1)
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง คู มื อ ดั ช นี ป ระเมิ น และเกณฑ
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพภายนอก และทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น โดย
ดัชนีประเมินและเกณฑประเมินสามารถประเมินผลทั้งเชิงปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งการ
ปรั บ ปรุ ง พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ เ ชื่ อ มโยงกั บ ตั ว บ ง ชี้ ข อง สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และยั ง แสดงถึ ง
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยอีกดวย (9.1-1-2) ดังนี้
• ระบบประกันคุณภาพ สําหรับหนวยงานคณะวิชา ใช 9 องคประกอบตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แตไดกําหนดดัชนีตรวจสอบ ดัชนีประเมินและเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามการดําเนินงานและพัฒนาของหนวยงานคณะวิชาอยางตอเนื่อง
สําหรับกลุมระดับคณะวิชา มีดัชนีประเมิน จํานวน 47 ดัชนี
• ระบบประกันคุณภาพ สําหรับหนวยงานสนับสนุน ใช 6 องคประกอบโดยมีการพัฒนาขึ้น
เอง และมีการกําหนดดัชนีตรวจสอบ ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามการ
ดํ า เนิ น งานและพั ฒ นาของหน ว ยงานสนับสนุ น อยา งต อ เนื่อง สํ า หรับ กลุม ระดับ หนว ยงานสนับสนุ น
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมสถาบัน มีดัชนีประเมิน จํานวน 35 ดัชนี และกลุมสํานัก มีดัชนีประเมินจํานวน
27 ดัชนี เนื่องจากมีดัชนีที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการวิจัย จํานวน 8 ดัชนี จึงเปนดัชนีไมบังคับสําหรับ
กลุมสํานัก แตใหหนวยงานเพิ่มดัชนีและเกณฑการประเมินที่เหมาะสมกับอัตลักษณของหนวยงานแทน
• ระบบประกันคุณภาพ สําหรับวิทยาเขต ใช 9 องคประกอบเชนเดียวกับหนวยงานคณะ
วิชา แตไดกําหนดดัชนีตรวจสอบ ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สําหรับกลุมระดับ
วิทยาเขต มีดัชนีประเมิน จํานวน 65 ดัชนี
โดยการพิจารณาเกณฑการประเมินคุณภาพภายในแบงเปน 3 สวน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
และไมกําหนดคาถวงน้ําหนัก คือ ทุกดัชนีมีคาน้ําหนักเทากับหนึ่ง และแบงดัชนีเปน 3 ประเภท คือ ปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิต เพื่อใหสอดคลองตามเกณฑของ สมศ. และ สกอ. โดยหนวยงานตองเก็บ
รวบรวมข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานเปรี ย บเที ย บ 3 ป เพื่ อดู แ นวโน ม และพั ฒ นาการในการดํ า เนิ น งาน
(1 คะแนน) รวมทั้งมีการกําหนดเปาหมายในแตละดัชนี เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในแตละปเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว (1 คะแนน)
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การจัดเก็บขอมูลและการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน มีความถูก
ตอง และตอบสนองตอการปรับเปลี่ยนตางๆ สํานักประกันคุณภาพ จึงไดจัดทําแบบกรอกขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set Template) และแบบรายงานผลการประเมิน (Evaluation Template)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับ นโยบายและผู บริ ห ารสู ง สุ ด ของสถาบั น ภายใต ก ารมี ส ว นร ว มจากภาคี ทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ให
ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายในและมาตรฐานของ
หนวยงานตนสังกัดและมาตรฐานสากล ตลอดจนกําหนดใหมีคณะกรรมการสวนกลางเปนผูกําหนด
นโยบายและจั ดทํามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ ยวของกับพันธกิจทั้ง 4 ดาน (ตามเอกสารคูมือระบบประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 25548) (9.1-1-1)
3. มีก ารกํา หนดมาตรฐานตั วบ ง ชี้ และเกณฑคุณ ภาพที่สอดคลองกับ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ. และ
ก.พ.ร. ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนีประเมินคุณภาพ ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวนทั้ง
ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต ตามเอกสารคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐาน
ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก/สถาบัน และสําหรับวิทยา
เขต ประจําป 2551 (9.1-1-2) สามารถสรุปดัชนีประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แบงตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ของแตละกลุมหนวยงานได
ดังนี้ (9.1-3-1)
• ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
- สําหรับกลุมระดับคณะวิชา จํานวน 47 ดัชนี รายละเอียดดังนี้
1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ดานผลผลิต จํา นวน 4 ดัชนี เปนดัชนีที่ตรงกับ
สกอ. 2 ดัชนี และตรงกับ สมศ. และ ก.พ.ร. 2 ดัชนี โดยมี 2 ตัวบงชี้ของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา
คือ ตัวบงชี้ที่ 2.10, 2.11
2) มาตรฐานด า นการบริ ห ารจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา จํ า นวน 42 ดั ช นี แบ ง เป น 2
มาตรฐาน คือ
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ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 16 ดัชนี เปนดัชนีเชิง
ปจจัยนําเขา 5 ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 4 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 5 ดัชนี
ที่ตรงกับ สกอ.ทั้งหมด เปนดัชนีเชิงผลผลิต 6 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 5 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี โดยมี
6 ตัวบงชี้ของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ตัวบงชี้ที่ 2.7, 7.1, 7.5, 7.8, 8.2, 9.1
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 26 ดัชนี เปนดัชนีเชิง
ปจจัยนําเขา 10 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 7 ดัชนีและตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ
9 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 7 ดัชนี ตรงกับ สมศ. และเปนดัชนี มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 7 ดัชนี ที่ตรง
กับ สกอ. 5 ดัชนี และตรงกับ สมศ. 2 ดัชนี โดยมี 2 ตัวบงชี้ของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ตัว
บงชี้ที่ 5.1, 6.1
3) มาตรฐานดา นการสรา งและพั ฒ นาสังคมฐานความรูและสังคมแห งการเรีย นรู
จํานวน 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี ที่ตรงกับ ก.พ.ร. โดยมี 2 ตัวบงชี้ของ สกอ. ที่ไมประเมิน
ระดับคณะวิชา คือ ตัวบงชี้ที่ 4.2, 7.3
- สําหรับกลุมระดับสํานัก/สถาบัน จํานวน 35 ดัชนี รายละเอียดดังนี้
1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ไมมีดัชนีประเมิน
2) มาตรฐานด า นการบริ ห ารจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา จํ า นวน 34 ดั ช นี แบ ง เป น
2 มาตรฐาน คือ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 21 ดัชนี เปนดัชนี
เชิงปจจัยนําเขา 6 ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 4 ดัชนี และของ มก. 2 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ
8 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 4 ดัชนี และตรงกับ มก. 4 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 7 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 5 ดัชนี
และของ มก. 2 ดัชนี
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 13 ดัชนี เปนดัชนีเชิง
ปจจัยนําเขา 5 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 3 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 2 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ
1 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. เปนดัชนีเชิงผลผลิต 7 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 5 ดัชนี และของ มก. 2 ดัชนี
3) มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสัง คมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
จํานวน 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร.
- สําหรับกลุมระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย จํานวน 65 ดัชนี
1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ดานผลผลิต จํานวน 6 ดัชนี เปนดัชนีที่ตรงกับ
สกอ. 4 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 2 ดัชนี
2) มาตรฐานด า นการบริ ห ารจั ด การการอุ ด มศึ ก ษา จํ า นวน 56 ดั ช นี แบ ง เป น
2 มาตรฐาน คือ
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ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 27 ดัชนี เปนดัชนีเชิง
ปจจัยนําเขา 9 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 1 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 7 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิง
กระบวนการ 11 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 10 ดัชนี ตรงกับ สมศ. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 7 ดัชนี ที่ตรงกับ
สกอ. 5 ดัชนี และตรงกับ สมศ. 2 ดัชนี
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 29 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัย
นําเขา 10 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 7 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 11 ดัชนี ที่
ตรงกับ สกอ. 9 ดัชนี ตรงกับ สมศ. 1 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 8 ดัชนี ทีต่ รงกับ สกอ.
5 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี
3) มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสัง คมฐานความรูและสังคมแห งการเรียนรู
จํานวน 3 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี ที่ตรง กพร. และเปนดัชนีเชิงกระบวนการ ที่ตรงกับ สกอ.
2 ดัชนี
• ตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ
- สําหรับกลุมระดับคณะวิชา จํานวน 47 ดัชนี รายละเอียดดังนี้
1) ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 20 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา
4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี และตรงกับ สมศ. และ ก.พ.ร. 2 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 7 ดัชนี ที่
ตรงกับ สกอ. 5 ดัชนี ตรงกับ สมศ. 1 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 9 ดัชนี ทีต่ รงกับ สกอ.
5 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 4 ดัชนี โดยมี 3 ตัวบงชี้ของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ตัวบงชี้ที่
2.10, 2.11, 5.1
2) ดานกระบวนการภายใน จํานวน 8 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี เปนดัชนี
เชิงกระบวนการ 3 ดัชนี และเปนดัชนีเชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. เกือบทั้งหมด ยกเวนดัชนีที่ 1.3 ที่
เปนของ มก. โดยมี 4 ตัวบงชี้ของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ตัวบงชี้ที่ 6.1, 7.1, 7.8, 9.1
3) ด า นการเงิ น จํ า นวน 7 ดั ชนี เป น ดัช นี เ ชิง ป จจั ย นํา เขา 6 ดั ชนี ที่ต รงกั บ สกอ.
2 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 1 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ.
โดยมี 1 ตัวบงชี้ของ สกอ. ที่ไมประเมินระดับคณะวิชา คือ ตัวบงชี้ที่ 8.2
4) ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน 12 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัย
นําเขา 5 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 3 ดัชนี ที่
ตรงกับ สกอ. ทั้งหมด เปนดัชนีเชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. ทั้งหมด โดยมี 4 ตัวบงชี้ของ สกอ. ที่ไม
ประเมินระดับคณะวิชา คือ ตัวบงชี้ที่ 2.7, 4.2, 7.3, 7.5
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- สําหรับกลุมระดับสํานัก/สถาบัน จํานวน 35 ดัชนี รายละเอียดดังนี้
1) ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 6 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา
2 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 1 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ
สกอ. 3 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 1 ดัชนี
2) ดานกระบวนการภายใน จํานวน 14 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 2 ดัชนี ทีต่ รงกับ
สมศ. ก.พ.ร. 1 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 6 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี และ
ของ มก.4 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 6 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 3 ดัชนี และของ มก. 3 ดัชนี
3) ดานการเงิน จํานวน 6 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 5 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี
ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 2 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 1 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ.
4) ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน 9 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา
3 ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 2 ดัชนี และเปนดัชนีเชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ
สกอ. ทั้งหมด
- สําหรับกลุมระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย จํานวน 65 ดัชนี
1) ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 21 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา
4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 2 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 2 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 7 ดัชนี ที่ตรงกับ
สกอ. 6 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงผลผลิต 10 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 7 ดัชนีและตรงกับ สมศ.
ก.พ.ร. 3 ดัชนี
2) ดานกระบวนการภายใน จํานวน 14 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 1 ดัชนี ที่ตรง
กับ สกอ. เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 8 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 7 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 1 ดัชนี เปน
ดัชนีเชิงผลผลิต 5 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 3 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 2 ดัชนี
3) ดานการเงิน จํานวน 13 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัยนําเขา 9 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ.
2 ดัชนี ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 6 ดัชนี และของ มก. 1 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 2 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ.
เปนดัชนีเชิงผลผลิต 2 ดัชนี ที่ตรงกับ สมศ. ก.พ.ร.
4) ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน 17 ดัชนี เปนดัชนีเชิงปจจัย
นําเขา 6 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. 3 ดัชนี และตรงกับ สมศ. ก.พ.ร. 3 ดัชนี เปนดัชนีเชิงกระบวนการ 7 ดัชนี
และเปนดัชนีเชิงผลผลิต 4 ดัชนี ที่ตรงกับ สกอ. ทั้งหมด
4. มีการดํ าเนินงานดานการประกัน คุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มี
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตปการศึกษา 2544 จนถึงปจจุบัน โดยในป 2550
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการปรับรูปแบบการประเมินเปนแบบกลุมสําหรับกลุมคณะวิชา และกลุม
หนวยงานสนับสนุนตามภารกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 48 หนวยงาน คือ 26 คณะวิชา
17 หนวยงาน 1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 กลุมสหวิทยาการ และ 3 วิทยาเขต และกําหนดให
ทุกหนวยงานจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายในเดือนกรกฎาคม 2550 (9.1-4-1) เพื่อ
ดํา เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ตามผลการดํ า เนิน งานในรอบป ก ารศึ ก ษา 2549 ระหว า งเดื อ น
กรกฎาคม – ตุลาคม 2550 ซึ่งแบงกลุมการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
• กลุมคณะวิชา แบงเปน 8 กลุมสาขา ดังนี้
1) กลุมสาขาเกษตรศาสตร ไดแก คณะเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน คณะประมง
คณะวนศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
2) กลุ ม สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ และเศรษฐศาสตร ได แ ก คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะ
เศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
3) กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะมนุษยศาสตร และคณะ
สังคมศาสตร
4) กลุมสาขาวิทยาศาสตร ไดแก คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยสิ่งแวดลอม คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
5) กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
6) กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว ไดแก คณะสัตวแพทยศาสตรและคณะเทคนิค
การสัตวแพทย
7) กลุ มสาขาวิ ศวกรรมศาสตร ไดแก คณะวิ ศวกรรมศาสตร คณะวิ ศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
8) กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร
9) กลุมสาขาศึกษาศาสตร ไดแก คณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
• กลุมหนวยงานสนับสนุน แบงเปน 4 กลุม ดังนี้
1) สนับสนุนดานการบริหาร ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักประกันคุณภาพ และ
สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
2) สนับสนุนดานการเรียนการสอน ไดแก สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการ
คอมพิวเตอร สํานักหอสมุด และบัณฑิตวิทยาลัย
3) หนวยงานการบริการวิชาการ/วิจัย ไดแก สํานักสงเสริมและฝกอบรม สถาบัน
ภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร สถาบันวิชาการดานสหกรณ ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อ
การวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี และศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมภาคเอกชน
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4) หนวยงานการวิจัย ไดแก สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
• กลุมโครงการสหวิทยาการ 1 กลุม
• โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 กลุม
• กลุมวิทยาเขต แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1) วิทยาเขตกําแพงแสน
2) วิทยาเขตศรีราชา
3) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นอกจากนี้ ปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการปรับแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อตรวจติดตามการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพของทุกหนวยงานทุกวิทยาเขต การรวบรวมขอมูล และรายงานการประเมินตนเองของแตละ
หนวยงาน ในการเตรียมพรอมในการรับประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไดประชุม
ชี้แจงใหผูบริหารและบุคลากรทุกหนวยงานไดรับทราบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 (9.1-4-2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดรูปแบบการประเมินเปน
รายคณะวิชา และรายหนวยงานของทุกวิทยาเขต (9.1-4-3) ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา
2550 โดยแตละคณะวิชา/หนวยงาน ดําเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ให
เปนไปตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ซึ่งจะเริ่มดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตั้งแต เดือนกรกฎาคม – กั นยายน 2551 โดยกํ าหนดใหทุ กหนวยงานทุ กวิ ทยาเขต จํ า นวน 57
หนวยงาน จัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มายังสํานักประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม
2551 เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานของแต ล ะหน ว ยงานมาวิ เ คราะห ใ นการจั ด ทํ า รายงานประกั น
คุณภาพประจําปการศึกษา 2550 สงหนวยงานตนสังกัด (สกอ.) และ สมศ. ใหทันภายใน 120 วัน หลังสิ้น
ปการศึกษา โดยไดมีการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันศุกรที่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (9.1-4-4) เพื่ อ ให ห น ว ยงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานที่ แ สดงถึ ง ศั ก ยภาพ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานของหนวยงาน สามารถเทียบเคียงกับหนวยงานอื่นได จากการประเมินผล
การดําเนินงานตามดัชนี และเกณฑประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งมีการเทียบกับเปาหมายและ
เห็นพัฒนาการจากรอบปที่ผานมา สามารถสรุปและวิเคราะหในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน จุดแข็ง จุดออน และกําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับการรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยมีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเปนภาพรวมของแตละกลุมสาขาวิชา/
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กลุมหนวยงานสนับสนุน (9.1-5-1) เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พิ จ ารณาให ข อ เสนอแนะในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของแต ล ะหน ว ยงาน และระดั บ
มหาวิทยาลัย ดังเอกสารรายงานการประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.1-5-2) ซึ่งรอง
อธิการบดีแตละทานที่รับผิดชอบในแตละภารกิจ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของแต ล ะกลุ ม สาขาและกลุ ม หน ว ยงานสนั บ สนุ น เพื่ อ เป น ข อ มู ล มอบหมายให
หนวยงานภายใตการควบคุมดูแล จัดทําแผนการปรับปรุง และมีการตรวจติดตามผลการดําเนินงานใน
รอบปถัดไปอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป (9.1-5-3, 9.1-5-4) รวมทั้งไดมีการติดตามใหหนวยงานคณะ
วิชา สํานัก สถาบันจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะของรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของทุกหนวยงาน ประจําป 2550 จากหนวยงานทั้งหมด 48 หนวยงาน แตพิจารณาหนวยงานที่ตองจัดสง
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 47 หนวยงาน เนื่องจากศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชนได
ยุบรวมกับสํานักงานบริการวิชาการ โดยมีหนวยงานจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จํานวน
43 หนวยงาน จากหนวยงานทั้งหมด 47 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 91.49 (9.1-5-5)
โดยผลการประกันคุณภาพที่นํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางเดนชัด ดังจะเห็น
ไดจาก
- พัน ธกิ จด า นการเรี ย นการสอน มี ก ารทบทวนมาตรฐานภาระงานขั้น ต่ํา ของอาจารย
ที่ กํ า หนดสั ด ส ว น การสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (4:3:2:1)
ใหสอดคลองกับคา น้ําหนักของการประเมินภายนอกที่ มก. อยู ในกลุมที่ 1 กลุมสถาบันเน นการผลิต
บัณฑิตและวิจัย (35:35:20:10) โดยกําหนดใหคาสัดสวนทั้งสองเปนคาเดียวกัน คือ 3.5 : 3.5 : 2 : 1 มีการ
กําหนดใหนิสิตไดรับทราบหนาที่ในการประเมินอาจารยผูสอนไวในแบบประมวลผลการสอน และมอบ
คณะสรุปผลการประเมินอาจารยผูสอนในภาพรวมเสนอตอที่ประชุมคณบดีทุกสิ้นภาคการศึกษา มีการ
พิจารณาทบทวนขั้นตอนการเสนอหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุน มีการพัฒนาหนวยเรียนรูดาน
การเรียน การสอนของคณาจารย สนับสนุนใหนิสิตนําเสนอผลงานเปนภาคภาษาอังกฤษ และสนับสนุน
งบประมาณการจัดหาสื่อ Edutainment ใหกับสํานักหอสมุด มีการกําหนดหลักเกณฑบังคับใหนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ตองตีพิมพบทความวิทยานิพนธกอนสําเร็จการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องใหกับอาจารยรุนใหมและอาวุโส เชน การเรียน
การสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูแบบตางๆ เทคนิคการสอน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการสอนระหวางอาจารยอาวุโสกับอาจารยรุนใหม มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล
ของนิสิต มก. โดยจัดโครงการ “วิเทศอาสาเพื่อพัฒนาผูนํานิสิตนานาชาติ” (Development of Kasetsart
Student International Leadership) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของนิสิต
มก.
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- พันธกิจดานการวิจัย มีมาตรการสงเสริมเพื่อรักษามาตรฐานดานการวิจัยในดานการ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร (ครุภัณฑ) ตามความตองการของคณะ สํานัก สถาบัน มีการเปดรับ
อาจารยระดับปริญญาเอกจํานวน 100 อัตรา ตามความตองการของแตละสาขาวิชา ดําเนินการสราง
ความเขมแข็งแกหนวยงานตางๆ สนับสนุนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (COE) มีโครงการวิจัยบูรณา
การครบวงจร เชน ไมกฤษณา KU-Biodiesel พืชสมุนไพร เปนตน และผลที่ไดจากโครงการวิจัย ได
ดําเนินการขอจดสิทธิบัตร โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อสรางชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการวิจัยการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความรวมมือจากฝาย
ประยุกตงานวิจัย สวพ. มก. และฝายวิจัย มก. เพื่อการพัฒนางานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือเชิง
สาธารณะ หรือเชิงนโยบาย การพัฒนานักวิจัยอยางตอเนื่อง เชน โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของนักวิจัย เชน เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย การตีพิมพงานวิจัย สวพ.มก. และ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีและการเขียนบทความเปนภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ จัดโครงการสรางแรงบันดาลใจนักวิจัยสูเสนทางศาสตราจารย มีการสราง
เครื อขา ยเพื่ อ ขอทุ น วิ จัย ภายนอก มี ก ารกระตุน คณาจารยที่ ทํ า งานวิ จั ย และสรา งผลงานตี พิ ม พ เช น
โครงการให ร างวัล ผลงานวิจัย ตีพิ ม พ ระดั บ นานาชาติ ป 2550 สั ม มนา “วั น พบแหล ง ทุน วิ จัย ” มีทุ น
สนับสนุนการนําเสนอผลงานและตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ใหรางวัลการ
ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติระดับ SCI (กองทุน สวพ. ประเภทสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธอาจารยนักวิจัยที่สรางชื่อเสียงแก มก. ผานขาวประชาสัมพันธ มก. และ
เอกสารเผยแพรของหนวยงานตางๆ
- พันธกิจดานการบริการวิชาการ มีกลยุทธในการรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยและบริการ
วิชาการ และคณะวิชา เชน โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจในป 2551 ใชทรัพยากรภายในคณะจากงานวิจัยสู
งานบริการวิชาการ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการเรียนการสอนเปนรูปธรรม เชน โครงการหนวยธุรกิจเสนอ
โดยคณะประมง ซึ่งคาดวาจะเปนตนแบบหนวยธุรกิจในขณะนี้
- พั น ธกิ จ ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เพือ่ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานตามพันธกิจระดับมหาวิทยาลัย
- พั น ธกิ จ ด า นการบริ ห ารจั ด การ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล
บุคลากร เพื่อใหมีความพรอมสมบูรณ และสามารถรายงานสารสนเทศของบุคลากรที่เปนปจจุบัน และ
เชื่อมโยงใหหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชน โดยในเบื้องตนจะรองรับไดเฉพาะ 2
วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน มีการฝกอบรมดานการบริหารเพื่อเตรียมความ
พรอมบุคลากรเขาสูตําแหนงผูบริหาร ซึ่งไดบรรจุแผนการดําเนินงานไวในแผนพัฒนาบุคลากร มก. 4 ป
(พ.ศ. 2551 – 2554) แลว
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6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศสวนกลางเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน และการบริหารจัดการทั้งระดับบุคคล
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย (9.1-6-1) ไดแก
• ระบบฐานขอมูลนิสิต การเรียนการสอน อยูในความรับผิดชอบของ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล กองแผนงาน บัณฑิตวิทยาลัย สํานักหอสมุด และสํานักบริการคอมพิวเตอร
• ระบบฐานขอมูลการบริหารหลักสูตร อยูในความรับผิดชอบของ กองบริการการศึกษา
• ระบบฐานข อ มู ล งานวิ จั ย อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม อยูในความรับผิดชอบของ สํานักงานบริการ
วิชาการ
• ระบบฐานขอมูลงานบุคคล อยูในความรับผิดชอบของ กองการเจาหนาที่
• ระบบฐานขอมูลงานการเงิน อยูในความรับผิดชอบของ กองคลัง
อยางไรก็ตาม การพั ฒนาระบบฐานขอมูลสวนกลางยังไมสามารถเชื่ อมโยงข อมูลกับทุก
หนวยงานทุกวิทยาเขต เพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
7. มี ร ะบบส ง เสริ ม การสร า งเครื อ ข า ยด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว า ง
หนว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกสถาบั น โดยมี ก ารสง เสริม ให ทุ ก หน ว ยงานไดมี โ อกาสเขา รว ม
โครงการกิจกรรม สัมมนา ฝกอบรม ภายใตการมีสวนรวมจากทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการประสานความรวมมือในการใหความรูความเขาใจใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพกับสถาบันการศึกษาตางๆ ไดแก
• การศึกษาดูงานของผูเขารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
(นบอ.) รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2550 (9.1-7-1)
• การศึกษาดูงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2551
(9.1-7-1)
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการเขารวมประชุม
สัมมนา ฝกอบรม โครงการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1-7-2)
ไดแก
• การเข า ร ว มฝ ก อบรมผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จํ า นวน 3 หลั ก สู ต ร ช ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน – กั น ยายน 2550 เพื่ อ ส ง เสริ ม ให
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายในสถาบันศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น และสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีทักษะ
ในการทําหนาที่เปนผูประเมินฯ สรางความมั่นใจในการเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
• การเขารวมประชุมเสวนา Quality Assurance โดยสํานักงานเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกรที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ครั้งที่
3/2551 ในวั น ศุ ก ร ที่ 25 เมษายน 2551 ณ ห อ งประชุ ม สารนิ เ ทศ ชั้ น 2 หอประชุ ม จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• การเข า ร ว มประชุ ม สั ม มนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา ระหวางวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2550 ณ หองแกรนดไดมอนด อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี เพื่อเปนการประกาศปฏิญญาพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสวนาโตะกลม เสวนาวิชาการ รวมทั้ง
ระดมความคิดเห็นหาแนวทางแกไขในประเด็นวิกฤตการศึกษา
• การเขารวมของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ เพื่อใหคําแนะนําประกันคุณภาพ ของ
มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย (Art for All) คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกรที่ 30
พฤศจิกายน 2550 เพื่อใหมูลนิธิฯ ไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคในการพัฒนาองคกรในการจัดมาตรฐาน
งานใหมีผลสอดคลองในการดําเนินงานภายในหนวยงาน
• การเขา รว มโครงการอบรมเชิง ปฏิ บัติ ก าร เรื่ อง “การเขีย นแผนพัฒ นาสถาบั น สู
องคกรการเรียนรู” ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม 2550 ณ หอง EX-MBA อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย เพื่อใหสถาบันการศึกษาดําเนินการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูอยาง
แทจริง และใหผูผานการอบรมมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสู
องคกรการเรียนรู และมีแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาที่มีมาตรฐาน
• การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “QA for Green and Happiness Society” โดยสถาบัน
พระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ระหวางวันที่ 26-28
ธันวาคม 2550 ณ หองประชุมจูปเตอร อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อ
สงเสริมแนวคิด หลักการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการสงเสริมใหแตละวิทยาลัยเปนผูนํา
ทางคุณภาพ และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการ
พัฒนาคุณภาพระหวางกัน
• โครงการสัมมนา เรื่อง “การสรางเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา“ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 25-26 มกราคม 2551 ณ หองประชุมอาคาร 10 อาคารสวน
หนา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวาง
สถาบันการศึกษา รวมไปถึงการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
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• การประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันศึกษา ระดับอุดมศึกษา” วันจันทรที่ 28 มกราคม 2551 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและกระตุนใหมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อวางแผนสงเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
• การสงเสริมใหบุคลากรสมัครเปนนักประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ที่
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดจัดใหมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเปนนักประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• การจั ด โครงการประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เรื่ อ ง “ดั ช นี ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ เกณฑ
มาตรฐาน และการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ” สํ า หรั บ
ผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงานสําหรับกลุมหนวยงานระดับคณะวิชา และกลุมหนวยงานระดับสํานัก สถาบัน
และหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงานภายในหนวยงาน มก. ไดรับความรู ความ
เขาใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน อันจะสงผลตอการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่อง โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
 กลุมคณะวิชา
1) รุนที่ 1 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2550 แบงเปน 3 กลุมๆ ละครึ่งวัน
2) รุนที่ 2 วันที่ 10 – 11 มกราคม 2551 แบงเปน 3 กลุมๆ ละครึ่งวัน
 กลุมหนวยงานระดับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน
1) รุนที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2550 แบงเปน 2 กลุมๆ ละครึ่งวัน
2) รุนที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2551 แบงเปน 2 กลุมๆ ละครึ่งวัน
• การจัดโครงการเยี่ย มบา นคุณภาพ ประจํา ป 2551 เพื่อเปนการศึก ษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีจากประสบการณโดยตรง โดยผูเขารวมโครงการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดเห็นมุมมองและประสบการณจริงในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพและแนว
ปฏิบัติที่ดีของแตละหนวยงาน สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติและพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแบงการดําเนินงานเปน 2 กลุม 5 รุน ดังนี้
 กลุมหนวยงานระดับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน จํานวน 2 รุน คือ
1) รุน ที่ 1 วั น อั ง คารที่ 29 เมษายน 2551 กรณี ศึก ษา: สถาบั น ค น คว า และ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มีผูสนใจเขารวม 21 คน
2) รุนที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2551 กรณีศึกษา: สํานักหอสมุด
มีผูสนใจเขารวม 31 คน
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 กลุมหนวยงานระดับคณะวิชา จํานวน 3 รุน คือ
1) รุนที่ 1 วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร มีผสู นใจ
เขารวม 31 คน
2) รุนที่ 2 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 กรณีศึกษา : คณะศึกษาศาสตร มีผูสนใจ
เขารวม 27 คน
3) รุนที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 กรณีศึกษา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มีผูสนใจเขารวม 31 คน
• โครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ ประจําป 2550 จํานวน 7 กิจกรรม
• โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน เปนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดนําหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. มาขยายผลในหลักสูตรที่ 2 และ 3 เพื่อเปน
การสนองตอบนโยบายการประกั นคุ ณภาพภายในของสํา นั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา โดย
หลักสูตรที่ 2 สําหรับผูที่มีคุณสมบัติเปนผูประเมินคุณภาพภายในมาแลวอยางนอย 2 ครั้ง สําหรับผูที่ผาน
การอบรมจะไดขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. และสามารถเปนผูประเมินไดทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งมีการดําเนินการทั้งหมด 2 รุน มีผูผานการอบรม 210 คน คือ รุนที่ 1 วันที่
10 – 11 มีนาคม 2551 และรุ นที่ 2 วั นที่ 17 – 18 มีนาคม 2551 สําหรับหลักสูตร 3 สําหรับผูที่ไมมี
ประสบการณในการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งใชเวลาอบรมทั้งสิ้น 3 วัน ซึ่งมีการดําเนินการทั้งหมด 3
รุน มีผูผานการอบรม 133 คน คือ รุนที่ 1 วันที่ 1-3 เมษายน 2551 รุนที่ 2 วันที่ 21-23 เมษายน 2551
และรุนที่ 3 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2551
3) เป น ศู น ยข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในและภายนอก ตลอดจนให
คําปรึกษาในเรื่องระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานตางๆ โดยมีการรวบรวมขอมูล
ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ เพื่ อ เผยแพร ส าระความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพในรู ป แบบสื่ อ ต า งๆ เช น
จดหมายข า วสํา นั ก ประกั น คุ ณ ภาพ เอกสารวิ ช าการ เทปและซีดี โ ครงการกิ จ กรรมสัม มนาฝก อบรม
(9.1-7-3)
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
9.1-1-1
คูมือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
9.1-1-2
คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก/สถาบัน และสําหรับ
วิทยาเขต ประจําป 2551
9.1-3-1
ตารางสรุปดัชนีการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับกลุม หนวยงานคณะวิชา กลุมหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน และกลุม
วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองการ
บริหารจัดการดานตางๆ
9.1-4-1
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน
ศูนย หรือหนวยงานเทียบเทา และวิทยาเขต จํานวน 48 หนวยงาน
9.1-4-2
รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551
9.1-4-3
รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2550 และรูปแบบการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําป 2551
9.1-4-4
การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันศุกร
ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
9.1-5-1
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2550 ของแตละกลุมสาขา
กลุมหนวยงานสนับสนุน และวิทยาเขต จํานวน 17 เลม (รวมแผน CD)
9.1-5-2
รายงานการประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9.1-5-3
หนังสือที่ ศธ 0513.10102/2749 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง ขอความ
รวมมือในการรวบรวมแนวทางแกไขปรับปรุงผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ
9.1-5-4
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินภายใน ของ
รองอธิการบดีฝายตางๆ
9.1-5-5
สรุปการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามแบบฟอรม สปค.01 และ สปค. 02
และแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ของทุกหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ศูนย และ
วิทยาเขต
9.1-6-1
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย www.ku.ac.th และเว็บไซตของทุกหนวยงานทุกวิทยา
เขตระดับคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา
9.1-7-1
หนังสือขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน จํานวน 2 เรื่อง คือ
1) หนังสือที่ ศธ 0513.10103/3680 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
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หมายเลขเอกสาร

9.1-7-2
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ชื่อเอกสาร
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนาํ ผูเขารับการอบรมการพัฒนาผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) รุนที่ 2 ศึกษาดูงาน
2) หนังสือที่ ศธ 0562.04/101 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม
โครงการกิจกรรมการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการเขารวมประชุม
สัมมนา ฝกอบรม ทัง้ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 13 เรื่อง คือ
1) หนังสือที่ ศธ 0513.10102/11391 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ขอสง
บุคลากรเขารวมฝกอบรมผูป ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
2) หนังสือที่ ทปอ. 50/305 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 เรื่อง ขอเชิญประชุมกลุม
เสวนา Quality Assurance Forum ครั้งที่ 1/2550 และหนังสือที่ ทปอ. 51/186
ลงวันที่ 11 เมษายน 2551 เรื่อง ขอเชิญประชุมกลุมเสวนา Quality
Assurance Forum ครั้งที่ 3/2551
3) หนังสือที่ ศธ 0305/ว69885 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ขอเชิญเขา
รวมประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา
4) หนังสือที่ ศธ 0513.10102/19426 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง
อนุญาตใหบุคลากรใหคําแนะนําประกันคุณภาพ
5) หนังสือที่ มกค.กปศ 640/2550 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอเชิญเขา
รวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนพัฒนาสถาบันสูองคกรการ
เรียนรู”
6) หนังสือที่ สธ 0203.055/5467 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การสัมมนา
วิชาการ “QA for Green and Happiness Society”
7) หนังสือที่ ศธ 0530.1(3.3)/ว34 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 เรื่อง ขอเชิญเขา
รวมโครงการสัมมนา การสรางเครือขายองคกรการเรียนรู เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1
8) หนังสือที่ ศธ 0506(3)/ว1613 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เรื่อง ขอเชิญเขา
รวมประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา”
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หมายเลขเอกสาร

9.1-7-3

ชื่อเอกสาร
9) หนังสือที่ มศ 0002/(ว)810 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2551 เรื่อง เสนอรายชื่อเพื่อ
สมัครเปนนักประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
10) โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรือ่ ง “ดัชนีประเมินคุณภาพ เกณฑ
มาตรฐาน และการเก็บรวบรวมขอมูล การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
11) โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2551
12) โครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ ประจําป 2550
13) โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551
ขอมูลขาวสารการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
- จดหมายขาวสํานักประกันคุณภาพ จํานวน
- เอกสารวิชาการ
- เทปโครงการกิจกรรมสัมมนา ฝกอบรม

แหลงขอมูล : คุณมุกดา เกตุแกว สํานักประกันคุณภาพ โทร 0 2942 8299 ภายใน 4923 ตอ 105
ตัวบงชี้ที่ 9.2
เปาหมาย

: มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นิสิต
: ระดับ 4

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
5 2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
5 3. มีมีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5 4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนักศึกษา
5 5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
5 6. ระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวน
ที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 – 5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 6 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนเพื่อกระตุนใหนิสิต
เห็ น ความสํ า คั ญ และมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ที่ระดับ 6 ดังนี้
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต โดยกําหนดใหทุกคณะ
วิชาทุกวิทยาเขตดําเนินการตามดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานในการใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนิสิต เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตเขาใจบทบาทและเห็นความสําคัญในการสงเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งจากการจัดโครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในชั้นป
ที่ 1 และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนิสิตมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการจัดทําเอกสาร
เผยแพรในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลดานประกันคุณภาพใหนิสิตไดรับทราบ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน “โครงการสัมมนาผูนํานิสติ
เรื่อง บทบาทของนิสิตในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 211/2551 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 (9.2-1-1) เพื่อดําเนินงานใหความรู
และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต โดยมีผูรับผิดชอบหลัก คือ สํานักประกันคุณภาพ และกอง
กิจการนิสิต
2. มีระบบสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนิสิต โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดโครงการสัมมนาผูนํานิสิต เรื่อง บทบาทของนิสิตในการสงเสริมและ
สนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2551 (9.2-2-1) เพื่อ
เผยแพรความรูใหนิสิตไดเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ ทั้งในเรื่อง นโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มีตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต บนเสนทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณภาพบัณฑิตตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตและศิษยเกา การประกันคุณภาพ : สาระที่นิสิตควรรู
คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค แนวทางดําเนินงานการประกันคุณภาพ จากการระดมความคิดเห็นเพื่อเปด
โอกาสใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของนิสิตในการสรางสรรค
กิจกรรมเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง และมี
เอกสารเผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพ (9.2-2-2)
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ในสวนของระดั บคณะ มีการถายทอดระบบและกลไกการใหความรู และทักษะดา นการ
ประกันคุณภาพแกนิสิตผานการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในชั้นปที่ 1 และการจัดการเรียนการสอน
ผานทางรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา เพื่อใหนิสิตมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ
(9.2-2-3) เชน
- คณะวิศวกรรมศาสตร ไดสนับสนุนใหนิสิตไดฝกฝนการใชระบบคุณภาพ PDCA กับการ
จัดทําวิชาโครงงานวิศวกรรม (xxx499) ซึ่งเปนวิชาที่นิสิตทุกคนตองจัดทําโครงงานวิศวกรรมกอนจบ
การศึกษา โดยนิสิตจะตองเริ่มตนตั้งแต 1. การวางแผนการดําเนินงาน (Planning) 2. ดําเนินงานตามที่
วางแผนไว (Do) 3. ตรวจสอบความถู ก ตองและสอดคลอ งกับแผนที่กํา หนดไว (Check) 4. ปรับปรุง
คุณ ภาพงานให ดีขึ้น รวมทั้ง ให ขอเสนอแนะไวใ นเลม โครงงาน เพื่ อเปน คํา แนะนํ า ให กับผูส นใจจะทํ า
โครงงานตอ (Act)
- คณะประมง มี ก ารให ส นั บ สนุ น ให ส โมสรนิ สิ ต ดํ า เนิ น งานอย า งเป น ระบบ ตาม
กระบวนการ PDCA เพื่อนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมตางๆ ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนทั้งหมดที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดให ผานระบบเครือขาย
(9.2-3-1) และเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะผานการสัมภาษณจากการประเมิน
คุณภาพภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริ ห ารจัดการด า นต า งๆ ของมหาวิท ยาลั ย และคณะ ที่ เ อื้อต อ การพั ฒ นาศัก ยภาพของนิสิ ตให มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (9.2-3-2)
4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนิสิต จาก
การจัดโครงการกิจกรรมตางๆ ที่แตละคณะไดใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพสําหรับนิสิต โดยมี
การกําหนดใหนิสิตดําเนินงานตามกระบวนการคุณภาพวงจร PDCA ในการจัดโครงการกิจกรรมตางๆ
ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน (9.2-4-1) เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินสนับสนุนกิจกรรมจากคณะ
การจัดทํารายงานสรุปกิจกรรม และขอเสนอแนะ เพื่อใหนิสิตรุนตอไปไดรับทราบ ถึงปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน และปองกันขอผิดพลาดในการดําเนินงานปตอไป เชน คณะวิศวกรรมศาสตร
5. นิ สิ ต สร า งเครื อ ข า ยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพภายในสถาบั น และระหว า งสถาบั น โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสนับสนุนใหนิสิตมีการสรางเครือขายการดําเนินงานจากผูนํากิจกรรมนิสิต
สโมสรนิสิตคณะ และชมรมตางๆ ทั้ง 5 วิทยาเขตและ 2 วิทยาลัย จากการเขารวมโครงการสัมมนาผูนํา
นิสิต เรื่อง บทบาทของนิสิตในการสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (9.2-2-1)
นอกจากนี้ ระดั บ คณะ มี ก ารสนั บ สนุ น ให นิ สิต มีก ารจั ดกิ จ กรรมร ว มกั บ นิ สิ ต ทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิท ยาลัย เช น คณะวิ ศวกรรมศาสตร มีก ารจัด กิ จกรรมรว มกั บนิ สิต คณะอุ ต สาหกรรมเกษตรใน
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โครงการเกียรกระปองสูธรรม และสนับสนุนใหนิสิตมีกิจกรรมรวมกับนิสิตตางมหาวิทยาลัย เชน โครงการ
เกียรสัมพันธ ซึ่งมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรจากทั่วประเทศที่เปนสมาชิก เขามารวมกันทํากิจกรรมเพื่อ
ความสามัคคี และกิจกรรมที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสนับสนุนใหนิสิต
นําระบบประกันคุณภาพแบบครบวงจรไปใชในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการ และในสวนที่นิสิต
มีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน โดยระดับมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกชมรมกิจกรรม
ดําเนินการวางแผน เพื่อเสนอของบประมาณ รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน สงกองกิจการ
นิสิต (9.2-6-1) และในระดับคณะกําหนดใหนิสิตมีการวางแผนการดําเนินงานในการจัดโครงการกิจกรรม
การดําเนินกิจกรรมตามกําหนด สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มีกระบวนการดําเนินงานอยางชัดเจน และกําหนดใหนิสิตนําขอเสนอแนะจากรุนกอนมา
ประกอบการพิจารณาดําเนินงาน เพื่อความสําเร็จของโครงการ
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับนิสิตอยางตอเนื่อง โดยระดับมหาวิทยาลัย อยูระหวางการดําเนินงาน แตมีการ
สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตไดพัฒนาความรู และดําเนินงานประกันคุณภาพในสวนที่เกี่ยวของอยาง
ตอเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของนิสิตใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มากยิ่งขึ้น
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
9.2-1-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 211/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
“โครงการสัมมนาผูน ํานิสิต เรื่อง บทบาทของนิสิตในการสงเสริมและสนับสนุน
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย”
9.2-2-1
รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาผูน ํานิสิต เรื่อง “บทบาทของนิสิตในการสงเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย”
9.2-2-2
เอกสารเผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพ
9.2-2-3
การจัดโครงการกิจกรรมการใหความรู และทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นิสิตของคณะตางๆ
9.2-3-1
ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิตของแตละคณะ ผานระบบ
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หมายเลขเอกสาร
9.2-3-2
9.2-4-1
9.2-4-2
9.2-6-1

ชื่อเอกสาร
เครือขาย ของสํานักบริการคอมพิวเตอร
ขอมูลการสัมภาษณนิสิตของแตละคณะ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําป 2550
แผนการดําเนินงานของสโมสรนิสิตของแตละคณะ
ขอมูลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของแตละคณะ
เอกสารการประเมินโครงการกิจกรรมนิสิต (กนส. 2) เอกสารหมายเลข 3.2-3-2

แหลงขอมูล : สํานักประกันคุณภาพ และกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
ตัวบงชี้ที่ 9.3
เปาหมาย

: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
: ระดับ 5

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
5 1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
สถาบันอยางตอเนื่อง
5 2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน
5 3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด
5 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. ครบที่ระดับ 5 ดังนี้
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1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เริ่มจากการพัฒนารูปแบบระบบประกัน
คุณภาพเปน 2 รูปแบบที่สอดคลองกับการดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งกําหนดใหหนวยงานระดับคณะดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ตามรูปแบบ 9 องคประกอบคุณภาพ จํานวน 47 ดัชนี สวนหนวยงานสนับสนุน
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามรูปแบบ 6 องคประกอบคุณภาพ จํานวน 35 ดัชนี
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมสถาบัน จํานวน 35 ดัชนี และกลุมสํานัก จํานวน 27 ดัชนี รวมทั้งมีการกําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีการควบคุม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ให
ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายในและมาตรฐานของ
หนวยงานตนสังกัดและมาตรฐานสากล เพื่อใหทุกหนวยงานทุกวิทยาเขต ดําเนินงานตามแผนงานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด) รายละเอียดสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัดที่ 9.1
ขอ 1 และขอ 2 (9.3-1-1)
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับตัวบงชี้
ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนีประเมินคุณภาพ ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต ตามเอกสารคูมือดัชนี
ประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก/
สถาบัน และสําหรับวิทยาเขต ประจําป 2551 รายละเอียดสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานของตัวชี้วัดที่ 9.1 ขอ 3 (อางอิงเอกสารหมายเลข 9.3-2-1, 9.3-2-2) และสํานักประกันคุณภาพ
ไ ด จั ด ทํ า ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ร อ บ 5 ป เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร ใ ห ป ร ะ ช า ค ม ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ตั้งแตป 2545 –
2550 ทั้งในเรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพ การ
ประสานงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก การจั ด ทํ า รายงานประกั น คุ ณ ภาพประจํ า ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสรางความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการ
(9.3-2-3)
3. มี ก ารรายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวบรวมผลการดําเนินงานจาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกหนวยงานทุกวิทยาเขต (9.3-3-1) เพื่อจัดทํารายงานประจําป หรือ
รายงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.3-3-2) ตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานที่
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กํา หนด เพื่อจัดส งหน ว ยงานตนสั งกัด สกอ. สมศ. และหนว ยงานที่เ กี่ย วของ รวมทั้งเผยแพร ผลการ
ดําเนินงานใหทุกหนวยงานไดรับทราบ และสามารถนําไปจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) ของแตละ
สถาบันได (9.3-3-3) ตลอดจนมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งป
การศึกษา 2549 มีการจัดสงตั้งแตเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2551 สวนการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหทุกหนวยงานทุกวิทยา
เขต (9.3-3-4) รับทราบและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักประกันคุณภาพ
4. มีการนํ าผลการประเมินไปใช ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอย า ง
ตอเนื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการนําผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของแต ล ะกลุ ม สาขาวิ ชา/กลุม หน ว ยงานสนั บ สนุ น (9.3-4-1) เพื่ อ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาใหขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของแตละ
หน ว ยงาน และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง เอกสารรายงานการประชุ ม คณบดี (9.3-4-2) และสภา
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร (9.3-4-3) ซึ่ง แตละหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยา ง
ตอเนื่อง ซึ่งรองอธิการบดีแตละทานที่รับผิดชอบในแตละภารกิจ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัยของแตละกลุมสาขาและกลุมหนวยงานสนับสนุน และมอบหมายให
หนวยงานภายใตการควบคุมดูแล จัดทําแผนการปรับปรุง เพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงานในรอบป
ถัดไปอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป (9.3-4-4) รวมทั้งไดมีการติดตามใหหนวยงานจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกหนวยงาน ประจําป 2550
(9.3-4-5) รายละเอียดสอดคลองกับผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัดที่ 9.1 ขอ 5
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สุ น นให มี ก ารทํ า โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง
“การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามกระบวนการ
PDCA” (9.3-4-6) เพื่อศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA และปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
และโครงการวิจัย เรื่อง “ประสิ ท ธิ ผลของระบบประกัน คุณ ภาพตอพั น ธกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” (9.3-4-7) เพื่อวิเคราะหและประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในระบบประกัน
คุณภาพตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดแนวทางและ/หรือกลยุทธในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตอไป ซึ่งอยูระหวางดําเนินงาน
5. มี น วั ตกรรมดา นการประกั น คุณ ภาพที่ห นว ยงานพัฒนาขึ้น หรือมี ก ารจั ดทํา แนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ โดยมีนโยบายผลักดันใหทุก
หนวยงานทุกวิทยาเขต มีการพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ หรือแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อกระตุนให
เกิ ด การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานที่ มี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ในระดั บ คณะ สํ า นั ก สถาบั น มี
กระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งจากการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนา
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ประสิทธิภาพของระบบงานประกันคุณภาพในทุกดาน การจัดการองคความรู เพื่อถายทอด และเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ จากการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจําป 2550
(9.3-5-1) รายงานสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550
(9.3-5-2) เชน
- คณะวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนากระบวนการในระบบประกันคุณภาพ และการพัฒนา
ประสิทธิภาพตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน จากการเขารวมโครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550
เรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการสงเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม” ตามเอกสารรวบรวมผลงาน
การนําเสนอโครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 (9.3-5-3) นอกจากนี้ ป 2551 มีการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อใหนิสิตเขาประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาทางเครือขาย และนําเสนอใหมหาวิทยาลัย นําเขาระบบของ
สํานักบริการคอมพิวเตอรเพื่อใหใชกันไดอยางทั่วถึงตอไป รวมทั้งมีการพัฒนาโปรแกรมรวมกับสํานัก
บริการคอมพิวเตอร เพื่อใหอาจารยรายงานภารกิจทุกดานผานทางเครือขาย ซึ่งจะทําใหคณะและ มก.
มีฐานขอมูลที่สามารถวิเคราะหผลการปฏิบัติงานไดเปนรายบุคคล และผลการดําเนินงานแตละดานไดใน
ภาพรวม ดวยความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย เชน การพัฒนาระบบบัญชีสามมิติในสวนระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ และระบบการเงิน
และบัญชี การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) การใหบริการระบบสารสนเทศนิสิต ระบบเกรด
ออนไลน และพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคลากร
- ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีการพัฒนากระบวนการในระบบประกันคุณภาพ
จากการเขารวมโครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 เรื่อง “ระบบความรวมมือของบุคลากรฝายตางๆ
เพื่อการประกันคุณภาพระดับภาควิชา” ตามเอกสารรวบรวมผลงานการนําเสนอโครงการรางวัลคุณภาพ
ประจําป 2550 (9.3-5-3)
- สํานักประกันคุณภาพ มีการปรับปรุงแบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
SAR สําหรับคณะ สํานัก สถาบัน และวิทยาเขต เพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงานของแตละ
หนวยงาน และมีการพัฒนาปรับปรุงแบบฟอรมการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ที่สอดคลองตามรูปแบบของ สกอ. ทั้งในดานการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ การประเมินตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการ ที่สามารถประเมินผลทั้งเชิง
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต โดยการใชระบบโปรแกรม Microsoft excel เพื่อจัดทําแบบ
รายงานผลการประเมิน (Evaluation Template) เพื่อใชประกอบในการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก ทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลผลการดําเนินงานและผลการประเมินไดอยางชัดเจนมากขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานตางๆนําใชประเมินตนเองได เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินงานและสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละหนวยงาน (9.3-5-4)
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ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของสถาบัน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
9.3-1-1
คูมือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548 (อางอิง
เอกสารหมายเลข 9.1-1-1)
9.3-2-1
คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยา
เกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก/สถาบัน และสําหรับวิทยาเขต
ประจําป 2551 (อางอิงเอกสารหมายเลข 9.1-1-2)
9.3-2-2
ตารางสรุปดัชนีการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับกลุม หนวยงานคณะวิชา กลุมหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน และกลุม
วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองการ
บริหารจัดการดานตางๆ (อางอิงเอกสารหมายเลข 9.1-3-1)
9.3-2-3
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน รอบ 5 ป สํานักประกันคุณภาพ มก. ครึ่งทศวรรษ
23 กันยายน 2550
9.3-3-1
รายงานการประเมินตนเองของทุกหนวยงานทุกวิทยาเขต กลุมคณะวิชา สํานัก
สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา
9.3-3-2
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9.3-3-3
หนังสือที่ ศธ 0513.10118/48 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 และหนังสือที่ ศธ
0513.10118/92 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง รายงานการประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สงหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสภาขาราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
หนังสือที่ ศธ 0513.10118/593 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551 เรื่อง รายงานการ
ประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สง
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)
9.3-3-4
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2550 ของแตละกลุมสาขา
กลุมหนวยงานสนับสนุน และวิทยาเขต จํานวน 17 เลม (รวมแผน CD)
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
9.3-4-1
หนังสือที่ ศธ 0513.10118/79 เรื่อง บทสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยของแตละกลุมสาขาวิชาและหนวยงานสนับสนุน ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
9.3-4-2
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวัน
จันทรที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันจันทรที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2551 (www.emeeting.ku.ac.th)
9.3-4-3
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันจันทร
ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 และครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.
2551 (www.emeeting.ku.ac.th)
9.3-4-4
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินภายใน ของ
รองอธิการบดีฝายตางๆ
9.3-4-5
สรุปการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามแบบฟอรม สปค.01 และ สปค. 02
และแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ของทุกหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ศูนย และ
วิทยาเขต
9.3-4-6
โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามกระบวนการ PDCA”
9.3-4-7
โครงการวิจยั เรื่อง “ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
9.3-5-1
โครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550
9.3-5-2
รายงานการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550
9.3-5-3
เอกสารรวบรวมผลงานการนําเสนอโครงการรางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 วันที่
25 ตุลาคม 2550
9.3-5-4
แบบรายงานขอมูลพื้นฐานเชิงปริมาณและคุณภาพ (Common Data Set
Template) และแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ
คุณภาพ (Evaluation Template)
แหลงขอมูล : คณะวิชา สํานัก สถาบัน และหนวยงานเทียบเทา
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สวนที่

3

สรุปผลการประเมิ
ปผลการประเมินและการวิเคราะหตนเอง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันของรัฐที่อยูในกลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย โดยดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ไดแก สอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลวัฒนธรรม ตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง ซึ่งในรอบปการศึกษา 2550 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 41 ตัวบงชี้
ใน 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเกณฑการแปลผลการประเมิน มีดังนี้
≤ 1.50 การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี
2.51-3.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 41 ตัวบงชี้ 9 องคประกอบ
อยูในระดับคะแนน 2.71 ซึ่งแปลตามเกณฑ ไดคุณภาพในระดับดีมาก ทั้งนี้การดําเนินงานสามารถบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ จํานวน 33 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 80.49 และไมบรรลุเปาหมาย 8 ตัวบงชี้ คิดเปน
รอยละ 19.51 โดยองคประกอบที่อยูในเกณฑดีมาก จํานวน 7 องคประกอบ ซึ่งในจํานวนนี้มี 6
องคประกอบที่ไดคะแนนเต็ม 3.00 ไดแก องคประกอบที่ 1 3 4 6 8 และ 9 โดยองคประกอบที่ 7 มีคะแนน
2.78 สําหรับองคประกอบทีอยูในเกณฑดี มีจํานวน 2 องคประกอบไดแก องคประกอบที่ 2 และ 5
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามครบทุกมิติตามของระบบประกันคุณภาพ คือปจจัยนําเขา กระบวนการและ
ผลผลิต/ผลลัพธ แลวผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดระดับ 2.00 อยูในเกณฑ พอใช ดานกระบวนการ
ไดระดับ 2.95 อยูในเกณฑดีมาก และดานผลผลิต/ผลลัพธ ไดระดับ 2.69 อยูในเกณฑดีมาก รายละเอียด
ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องคประกอบ ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงชี้

องคประกอบ

ผลการ
ประเมิน

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

-

3.00

3.00

3.00

1.25

3.00

2.75

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

2.00

2.50

ดี

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

3.00

2.80

2.67

2.78

ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

รวม

2.00

2.95

2.69

2.71

ดีมาก

ผลการประเมิน

พอใช

ดีมาก

ดีมาก

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ดีมาก

ตารางที่ 3.2 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชีข้ องสกอ. (ส 1.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทสถาบัน 5 เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1

ระดับ 6

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.2

รอยละ 85

รอยละ 90

3

บรรลุเปาหมาย

องคประกอบคุณภาพ

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

องคประกอบที่ 1

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 1

3.00

องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระดับ 5

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ระดับ 6

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.3

ระดับ 4

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.4

≥+10% หรือ ≤-10%

12.74%

1

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.5

ป.เอกอยูระหวาง
40-59 %,ป.ตรี < 5 %

ป.เอก 44.26 %,
ป.โท 50.24 %,
ป.ตรี 5.45 %

1

ไมบรรลุเปาหมาย

ศ.,รศ.,ผศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 45-69

ศ.1.24%,
รศ. 24.17%,
ผศ. 23.95 %
รวม 49.36%

1

ไมบรรลุเปาหมาย

องคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 2.6

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

รศ. ขึ้นไป ≥ 30
ตัวบงชี้ที่ 2.7

ระดับ 3

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.8

3 ขอ

5 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.9

รอยละ 63

รอยละ 80.06

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.10

รอยละ 91

รอยละ 89.79

2

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.11

คาเฉลี่ย 3.90

คาเฉลี่ย 3.97

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.12

รอยละ 0.50

รอยละ 0.76

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.13

รอยละ 85

รอยละ 73.24

2

ไมบรรลุเปาหมาย

(ตัวบงชี้เฉพาะ
สถาบันที่เนน
วิจัย)
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 2

2.38

องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1

ระดับ 6

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

5 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 4.3

300,000 บาท

317,044.54 บาท

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.4

รอยละ 40

รอยละ 41.06

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.5

รอยละ 25

รอยละ 26.22

3

บรรลุเปาหมาย

องคประกอบคุณภาพ

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

(ตัวบงชี้เฉพาะ
สถาบันที่เนน
วิจัย)
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 4

3.00

องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.2

รอยละ 35

รอยละ 38.94

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.3

รอยละ 85

รอยละ 133.93

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.4

รอยละ 75

รอยละ 69.49

1

ไมบรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 5

2.50

องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1

ระดับ 6

ระดับ 6

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 6

3

บรรลุเปาหมาย

3.00

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1

5 ขอ

4 ขอ

2

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.3

ระดับ 5

ระดับ 4

3

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.4

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.5

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.6

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.7

รอยละ 2

รอยละ 6.25

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.8

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.9

ระดับ 5

ระดับ 5

2

บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 7

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ สกอ.)

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

2.78

องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 8.2

ระดับ 4

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 8

3.00

องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1

ระดับ 5

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.2

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.3

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 9

3.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุก
ตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

2.71

ตารางที่ 3.3 สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชีข้ องสกอ. (ส 2.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทสถาบัน 5 เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.9

รอยละ 63

รอยละ 80.06

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.10

รอยละ 91

รอยละ 89.79

2

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.11

คาเฉลี่ย 3.90

คาเฉลี่ย 3.97

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.12

รอยละ 0.50

รอยละ 0.76

3

บรรลุเปาหมาย

มาตรฐานการอุดมศึกษา

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

มาตรฐานที่ 1

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1

2.75
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1

ระดับ 6

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.2

รอยละ 85

รอยละ 90

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.7

ระดับ 3

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.1

5 ขอ

4 ขอ

2

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.4

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.5

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.6

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.7

รอยละ 2

รอยละ 6.25

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.8

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.9

ระดับ 5

ระดับ 5

2

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 8.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 8.2

ระดับ 4

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.1

ระดับ 5

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.2

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.3

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

มาตรฐานการอุดมศึกษา

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

มาตรฐานที่ 2 ก

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ก

2.88

มาตรฐานที่ 2 ข
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ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระดับ 5

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

≥+10% หรือ
≤-10%

12.74

1

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.5

ป.เอกอยูระหวาง
40-59 %,
ป.ตรี < 5 %

ป.เอก 44.26 %, ป.โท
50.24%, ป.ตรี 5.45 %

1

ไมบรรลุเปาหมาย
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.6

ศ.,รศ.,ผศ.
รวมกันอยู
ระหวางรอยละ
45-69

ศ.1.24%,
รศ. 24.17 %,
ผศ. 23.95 %

1

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.8

3 ขอ

5 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.13

รอยละ 85

รอยละ 73.24

2

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 3.1

ระดับ 6

ระดับ 8

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 3.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.1

6 ขอ

6 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.3

300,000 บาท

317,044.54 บาท

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.4

รอยละ 40

รอยละ 41.06

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.5

รอยละ 25

รอยละ 26.22

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.2

รอยละ 35

รอยละ 38.94

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.3

รอยละ 85

รอยละ 133.93

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.4

รอยละ 75

รอยละ 69.49

1

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ระดับ 6

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

มาตรฐานการอุดมศึกษา

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

(ตัวบงชี้เฉพาะ
สถาบันที่เนนวิจัย)

(ตัวบงชี้เฉพาะ
สถาบันที่เนนวิจัย)

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ข

2.53

มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.2

5 ขอ

5 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.3

ระดับ 5

ระดับ 4

3

ไมบรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3

3.00
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มาตรฐานการอุดมศึกษา

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน

คะแนนการ
ประเมิน (ตาม
เกณฑ สกอ.)

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

2.71

ตารางที่ 3.4 สรุปการประเมินตามตามมุมมองดานการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชี้
ของสกอ. (ส 3.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทสถาบัน 5 เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
มุมมองดาน
การบริหารจัดการ
1

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

(ตามเกณฑ สกอ.)

ดานนักศึกษา
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย
ตัวบงชี้ที่ 2.2

ระดับ 6

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.3

ระดับ 4

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.4

≥+10% หรือ
≤-10%

12.74

1

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.9

รอยละ 63

รอยละ 80.06

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.10

รอยละ 91

รอยละ 89.79

2

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.11

คาเฉลี่ย 3.90

คาเฉลี่ย 3.97

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.12

รอยละ 0.50

รอยละ 0.76

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 3.1

ระดับ 6

ระดับ 8

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 3.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.2

รอยละ 35

รอยละ 38.94

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.3

รอยละ 85

รอยละ 133.93

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.4

รอยละ 75

รอยละ 69.49

1

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.6

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.2

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย
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มุมมองดาน
การบริหารจัดการ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

(ตามเกณฑ สกอ.)

เฉลี่ยคะแนนดาน
นักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
2

คะแนนการ
ประเมิน

2.67

ดาน
กระบวนการ
ภายใน
ตัวบงชี้ที่ 1.1

ระดับ 6

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.2

รอยละ 85

รอยละ 90

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระดับ 5

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.13

รอยละ 85

รอยละ 73.24

2

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ระดับ 6

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.1

5 ขอ

4 ขอ

2

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.2

ระดับ 4

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.8

ระดับ 5

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.9

ระดับ 5

ระดับ 5

2

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.1

ระดับ 5

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 9.3

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

(ตัวบงชี้เฉพาะ
สถาบันที่เนน
วิจัย)

เฉลี่ยคะแนนดาน
กระบวนการภายใน
3

2.73

ดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ 4.3

300,000 บาท

317,044.54 บาท

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 8.1

ระดับ 7

ระดับ 7

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 8.2

ระดับ 4

ระดับ 5

3

บรรลุเปาหมาย

เฉลี่ยคะแนนดาน
การเงิน

3.00
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มุมมองดาน
การบริหารจัดการ
4

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

บรรลุ/ไมบรรลุ
เปาหมาย

(ตามเกณฑ สกอ.)

ดานบุคลากร
การเรียนรู
และนวัตกรรม
ป.เอกอยูระหวาง
40-59%,
ป.ตรี < 5%

ป.เอก 44.26%,
ป.โท 50.24%,
ป.ตรี 5.45%

1

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.6

ศ.,รศ.,ผศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 45-69

ศ.1.24%, รศ. 24.17 %,
ผศ. 23.95 %

1

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.7

ระดับ 3

ระดับ 4

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.8

3 ขอ

5 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.1

6 ขอ

6 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.2

5 ขอ

5 ขอ

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.4

รอยละ 40

รอยละ 41.06

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 4.5

รอยละ 25

รอยละ 26.22

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.3

ระดับ 5

ระดับ 4

3

ไมบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.4

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.5

ระดับ 4

ระดับ 6

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 7.7

รอยละ 2

รอยละ 6.25

3

บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.5

(ตัวบงชี้เฉพาะ
สถาบันที่เนน
วิจัย)

เฉลี่ยคะแนนดาน
บุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

2.67

เฉลี่ยคะแนนรวมทุก
ตัวบงชี้ของทุก
มุมมองดานการ
บริหารจัดการ

2.71
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3.2 การวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ในภาพรวมของสถาบัน
แยกตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรห รื อ กลยุ ท ธ ใ นการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู ก ารเป น Research
University
2. ขาดการขับเคลื่อนระบบและกลไกการติดตาม วิเคราะหและประเมินผลของแผนงานอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง
3. การถายทอดแผนสูการปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ

แนวทางแกไข
1. ควรมี กํา หนดยุ ท ธศาสตรห รือกลยุ ท ธที่ ชัด เจนที่จ ะสามารถขับเคลื่อ นมหาวิท ยาลั ยไปสูก ารเป น
Research University และกําหนดไปยังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ
2. ควรมีมาตรฐานการรายานผลการประเมินแผนงานเปนระยะที่ชัดเจน
3. ควรมีการถายทอดแผนสูการปฏิบัติ ในหลายรูปแบบ เชน การประชุม จดหมายขาว เปนตน และให
บุคลากรทุกระดับทราบ

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
2. มีการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูของนิสิต ไดแก หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
เครือขายไรสาย ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart IT Square – KITS) ศูนย
การศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment Center) และมีหนวยงานปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนสําหรับ
อาจารย
3. มีนิสิตที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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แนวทางเสริม
1. ควรมีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของการใชงาน อุปกรณตางๆ เปนประจําใหอยูในสภาพใชงานและ
ทันสมัย
2. ควรมีกลไกยกยองนิสิตที่ไดรับรางวัล เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกนิสิต และเปนแรงเสริมใหนิสิต
สรางผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
3.
4.

บางหลักสูตรยังไมสามารถปรับปรุงไดครบตามรอบเวลาที่กาํ หนด
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจํายังไมมมี าตรฐาน
จํานวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกยังไมไดมาตรฐาน
จํานวนอาจารยที่มีตาํ แหนงทางวิชาการยังไมไดมาตรฐาน

แนวทางแกไข
1. ควรมีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคการปรับปรุงหลักสูตรที่ไมสามารถดําเนินการไดตามรอบเวลาที่
กําหนด เพื่อหาแนวทางในการแกไข
2. ควรมีแผนและมาตรการในการบริหารจัดการใหอัตราสวนของจํ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอ
อาจารยประจําเขาใกลมาตรฐานในทุกๆ รอบปการศึกษา
3. สงเสริมและสนับสนุนอาจารยวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรีในการศึกษาตอ
4. ควรมีมาตรการใหอาจารยที่อยูในเกณฑขอตําแหนงวิชาการเรงดําเนินการขอตําแหนงวิชาการ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
จุดแข็ง
1. การดําเนินโครงการบัณฑิตยุคใหมเปนกลยุทธสําคัญที่เปนกรอบแนวทางสงเสริมใหนิสิตเขารวม
กิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท และครบทุกคน โดยมีใบรายงานการเขารวมกิจกรรมหรือ Transcript
กิจกรรมเปนหลักฐาน นิสิตสามารถนําไปใชประโยชนประกอบการรับสมัครเขาทํางานเมื่อจบเปน
บัณฑิต

แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ยังไมมีการนําผลการประเมินกิจกรรมนิสติ แตละชมรมมาสูการปรับปรุงคุณภาพครบทุกชมรม

แนวทางแกไข
1. ควรนําผลการประเมินกิจกรรมนิสิตมาสูการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องครบทุกชมรม
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยฯ มีหนวยงานกลาง (สวพ.มก) .ในการบริหารจัดการงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาระบบและ
บริการสารสนเทศงานวิจัย ซึ่งเอื้อตอการขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
2. มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรวิจัยที่มีความรูเฉพาะทางหลากหลายสาขา และมีศักยภาพในการหาทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
3. มหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย โดยสื่อตางๆ ที่ผลิตเอง ซึ่งทําใหผลงานวิจัย
ไดรับการเผยแพรสูสังคมในวงกวาง
4. มหาวิท ยาลัย ฯ มีสถาบั น /ศูน ย และสถานีวิจัย อยูตามภูมิภาคตางๆ เป นแหลง วิจัย ทดลอง และ
ถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย ตลอดจนเชื่อมโยงเครือขายและสรางองคความรูรวมกับชุมชน
5. มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองและสามารถพัฒนาความเขมแข็งใหสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

แนวทางเสริม
1. ปรับปรุงระบบกลไกภายในใหดําเนินการแตละขั้นตอนใหรวดเร็วขึ้นกวาเดิม
2. ควรใหอาจารยที่มีศักยภาพในการขอทุนจากภายนอกเปนอาจารยพี่เลี้ยงนักวิจัยรุนใหม
3. ควรใชสื่อจากหนวยงานอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ชวยเผยแพรผลงานวิจัยใหเพิ่มมากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายใหชัดเจน ใหแตละสถานีวิจัยวิทยาเขตมีงานวิจัยหลักของตนเองไม
ซ้ําซอนกัน และดําเนินการตอเนื่องไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนผูบริหาร

จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดยุทธศาสตรการวิจัย ซึ่งชี้ทิศทางงานวิจัย และแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาสู
มหาวิทยาลัยวิจัย
2. การเก็บขอมูลตางๆ ในฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังไมครบถวนสมบูรณ
3. การพัฒนาผลงานวิจัยสูการใชประโยชน โดยเฉพาะในเชิงพาณิชย ยังเห็นผลไมเดนชัด
4. การติดตามประเมินโครงการวิจัยยังลาชาและไมทันในการเปนฐานขอมูลสําหรับการพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัยในปถัดไป

แนวทางแกไข
1. จัดทํายุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแผนเชิงรุกในการพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
2. สรางระบบแรงจูงใจและมาตรการในการใหนักวิจัยกรอกขอมูลในฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่อใหฐานขอมูลฯ มีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ
3. พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาผลงานวิจัยสูการใช ประโยชนระดับตางๆ โดยเฉพาะการรวมมือ
กับภาคเอกชนในเชิงพาณิชย
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4. ควรปรับปรุงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใชเปนขอมูล
ประกอบในการพิจารณาโครงการในปถัดไป

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ (จด
ทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง)
2. มีการสรางเครือขายในการใหบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติ เชน บันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
3. มีการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการพัฒนาองคความรู การจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา การถายทอดองคความรูสูสังคมและสูเชิงพาณิชย เชน โครงการบมเพาะธุรกิจ ซึ่งมีการ
ดําเนินการตั้งแต 2547 และมีการพัฒนามาจนถึงปจจุบัน
4. มีห นว ยงานที่ทํ า หนาที่ ห ลั กในการสนับสนุ นการบริการวิชาการ คือ สํานัก บริการวิชาการ สํา นัก
สงเสริมและฝกอบรม สําหรับหนวยงานอื่นๆ เกือบทุกหนวยงานจะทําภารกิจบริการวิชาการเปน
ภารกิจรอง

แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดหนวยงานที่จะบริหารงานบริการวิชาการแบบเชิงรุก (หนวยงานอิสระที่ไมไดขึ้นกับราชการ)
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการยังมีระดับต่ํา

แนวทางแกไข
1. ควรจัดใหมีหนวยงานที่จะบริหารงานที่เปนอิสระในการใหบริการวิชาการแบบเชิงรุก (หนวยงาน
อิสระที่ไมไดขึ้นกับราชการ) เพื่อเพิ่มรายไดจากการบริการวิชาการ
2. ควรมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. มี สํ า นั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ทํ า หน า ที่ จั ด กิ จ กรรม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมเกษตร
ภูมิปญญาทองถิ่น
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แนวทางเสริม
1. ควรสรางกระแสความสําคัญของกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในการธํารง
ไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามมากขึ้น โดยควรจัดปฏิทินกิจกรรมและเผยแพร ประชาสัมพันธใหนิสิตและ
ประชาคม มก. ทราบลวงหนา เพื่อใหสามารถเขารวมได

จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแกไข
-

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ยืดหยุน และเปดชองใหสามารถดึง
บุคลากรที่มีความรูความสามารถหลากหลายเขามาสูองคกร

แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. สภามหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยนอย
2. มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม มี ช อ งทาง/ไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ /ไม มี แ นวทางในการใช ป ระโยชน ในการให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากร แตยังไมมีมาตรการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเปนไป
ตามมาตรฐาน

แนวทางแกไข
1. ควรมีการกําหนดแผนงานใหสภามหาวิทยาลัยสามารถมีสวนในการจัดทําทิศทาง ยุทธศาสตร และ
นโยบายของ มก.

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มีการกระจายอํานาจในการบริหารดานการคลังและพัสดุใหกับคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงาน
เทียบเทาเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดการ
2. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายไดจากภายนอกหลากหลาย เชน รายไดจากการบริการวิชาการ,
โครงการพัฒนาวิชาการ, การใชทรัพยากรสถานที่ เปนตน
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3. มีนโยบายในการสรางความมั่นคงทางดานการเงินโดยใหตั้งงบประมาณรายจายไมเกินรอยละ 85
ของรายไดประจําป อีกรอยละ 15 เหลือไวเปนทุนสะสมของหนวยงาน
4. มหาวิทยาลัยฯมีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ ที่ใชในการบริหารเงินรายไดแตละประเภทที่ชัดเจน เชน
ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหเชา
ที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 เปนตน
5. มีระบบสารสนเทศทางดานงบประมาณ ไดแก ระบบงบประมาณ (BUDGET) สําหรับการควบคุม
งบประมาณ, ระบบ e-Revenue สําหรับการจัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณ

แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ระบบงานที่รองรับการกระจายอํานาจการบริหารการเงินยังพัฒนาไดไมครบถวนทุกระบบ

แนวทางแกไข
1. เรง รัดการพัฒนาระบบงานที่รองรับการกระจายอํ านาจให ครบถวนเพื่อใหการบริหารจัดการดา น
การเงินของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. มีระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สามารถดําเนินงานไดทั่วทั้งองคกร
2. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และทันตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
3. มีการใชแผนงานการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีการติดตาม ประเมินผล
ทําใหองคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. มีหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ที่เขมแข็ง
สงผลใหหนวยงานมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
5. หนวยงานตางมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินในรอบปที่ผานมา

แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังกาวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาดัชนี
ประเมินคุณภาพ
2. การพัฒนาระบบการเก็บขอมูล และประมวลผลอิเล็กทรอนิกสยังไมสมบูรณ
3. นิสิตสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพเพียงพอ
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แนวทางแกไข
1. จัดพัฒนาความรู ความเขาใจการประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
2. ควรมีการปรับปรุงระบบการเก็บขอมูลและพัฒนาการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส และทดลองใหมี
ความถูกตอง แมนยํา กอนนําไปสูการใชประโยชน
3. ควรมีการจัดกิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพแกนิสิตเพิ่มมากขึ้น และสงเสริมใหนิสิตนําการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม

3.3 แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2549
ตามที่มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการประเมิน คุณภาพภายในระดับมหาวิท ยาลัย
ประจําป 2550 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2550 ซึ่งในรายงานผลการประเมินฯ ดังกลาว
คณะกรรมการประเมินฯ ไดใหขอเสนอแนะภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย นําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะตามความรับผิดชอบและ
ภารกิจที่เกี่ยวของของรองอธิการบดีฝายตางๆ โดยมีรายละเอียดแผนและผลการพัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะดังกลาว ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะ

การแกไข/ปรับปรุง

• ดานการผลิตบัณฑิต
1. ควรพิจารณาทบทวนสัดสวน
FTES ของนิสิตตออาจารยประจํา
ใหเหมาะสมกับกลุม
สถาบันการศึกษาที่มุงเนนดานการ
วิจัย

ผลการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการแลว
- ทบทวนมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของ
อาจารย ที่กําหนดสัดสวน สอนวิจัย บริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(4:3:2:1)ใหสอดคลองกับคาน้ําหนักของการ
ประเมินภายนอกที่ มก.อยูในกลุมที่ 1 กลุม
สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
(35:35:20:10) โดยกําหนดใหคาสัดสวนทั้ง
สองเปนคาเดียวกัน คือ
3.5:3.5:2:1(35:35:20:10)
- กําหนดทุกคณะทบทวนแผน(ระยะยาว) ดําเนินการแลว
การรับนิสิตของทุกหลักสูตร ใหสอดคลอง
กับสัดสวนจํานวนอาจารยตอคา FTES
ตามมาตรฐานของ สกอ.
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ผูรับผิดชอบ

กองการเจาหนาที่/กอง
บริการการศึกษา

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

213

ขอเสนอแนะ

การแกไข/ปรับปรุง

2. ควรพิจารณาใหสวนกลางที่
รับผิดชอบจัดสงขอมูลคาใชจาย
ทั้งหมดที่ใชในระบบคอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศตอนิสิตใหกับ
คณะสามารถนํามาใชในการ
กําหนดสัดสวนคาใชจายไดถูกตอง
สอดคลองกับความเปนจริง
3. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกลไก
ในการขอปรับปรุงหลักสูตร และ
เปดหลักสูตรใหมใหมีความรวดเร็ว
และคลองตัวมากขึ้น(ขณะเดียวกัน
ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ไดดังเดิม) ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไดอยางรวดเร็ว และทัน
เหตุการณ
4. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนย
ความเปนเลิศดานการสอน
(Academy of Excellent
Teaching) เพื่อพัฒนาเทคนิคและ
ทักษะในหนาที่อาจารย
5. มหาวิทยาลัยควรมีการ
พิจารณาแนวทาง/นโยบายการ
บริหารโครงการสหวิทยาการที่
ชัดเจนโดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการสหวิทยาการที่มา
จากคณะที่เกี่ยวของและเปนผูที่มี
อํานาจในการตัดสินใจ
6. ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของหา
มาตรการใหนิสิตทําการประเมิน
การสอนของอาจารยใหครบทุกคน
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ผลการ
ดําเนินงาน
- กองแผนจัดทําขอมูลคาใชจายสวนกลาง อยูระหวาง
แลวเฉลี่ยแจงกลับใหคณะทําขอมูลไปใช ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
กองแผนงาน/คณะ

- พิจารณาทบทวนขั้นตอนการเสนอ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

ดําเนินการแลว กรรมการการศึกษา/
กองบริการการศึกษา

- พัฒนาหนวยเรียนรูดานการเรียน การ
สอน ของคณาจารย

ดําเนินการแลว กองบริการการศึกษา

- ดําเนินงานวิจัยสถาบันการบริหารจัดการ ดําเนินการแลว งานวิชาการ
หลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัย
- คณะควรจัดทําแผนงานวิชาการที่
ดําเนินการแลว คณะ
สอดคลองกับนโยบายแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย

- ปรับปรุงระบบประเมินฯ ใหมี
ประสิทธิภาพ สะดวก โดยใชวิธีประเมิน
ออนไลน ประชาสัมพันธ เพื่อกระตุนนิสิต
ชวงที่มีการประเมิน

ดําเนินการแลว รองอธิการบดีฝาย
สารสนเทศ คณบดีทุก
คณะ และหัวหนา
ภาควิชาทุกภาค
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ขอเสนอแนะ

การแกไข/ปรับปรุง

7. มหาวิทยาลัยควรมีการขยาย
โอกาสใหนิสิตมีแหลงเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

8. ควรใหความสําคัญในการจัด
กิจกรรมนิสิต ที่สนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลัยระดับสากล

• ดานการวิจัย
1. มาตรการสงเสริมเพื่อรักษา
มาตรฐานดานการวิจัยในดานการ
สนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากร

ผลการ
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
ดําเนินการแลว ผูชวยอธิการบดี (อ.
ปญญา)

- มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษใหกับนิสิตเพิ่มเติมจากการ
ลงวิชาเรียน
- สนับสนุนแหลงเรียนรูทางดานภาษาของ ดําเนินการแลว
นิสิต ไดแก หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ศูนย
การศึกษาเชิงหรรษา เปนตน
1. การพัฒนาสมรรถนะสากล ของนิสิต
ดําเนินการแลว
มก. ไดแก
- โครงการ"วิเทศอาสาเพื่อพัฒนาผูนํานิสิต
นานาชาติ" (Development of Kasetsart
Student International Leadership)
- โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนา
สมรรถนะสากลของนิสิต มก.
2. โครงการเปดโลกทัศน โครงการ
ดําเนินการแลว
แลกเปลี่ยนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรHanoi University of Agricultureและ
โครงการสรางความสัมพันธดานกิจกรรม
นิสิตระหวางนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
มหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปรับนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ
ไดแก
- ป 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการให
แตละคณะจัดลําดับความสําคัญของการ
พัฒนาทรัพยากร(ครุภัณฑ)และไดจัดสรร
ตามความตองการของคณะ
- ป 2551มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบ
ครุภัณฑใหแกสํานัก สถาบัน
- ป 2549 - 2550 รับอาจารยระดับ
ปริญญาเอกจํานวน 100 อัตรา ตามความ

ผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด
ผอ.กองวิเทศสัมพันธ
งานทุนฯ
งานสารนิเทศ

รองอธิการบดีฝาย
พัฒนากายภาพ และ
ผูอํานวยการ
กองกิจการนิสิต

ดําเนินการแลว อธิการบดีและรอง
อธิการบดีฝายวิจัย
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ขอเสนอแนะ

การแกไข/ปรับปรุง

2. งานวิจัยที่แสดงผลกระทบและ
ใหประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม

216

ตองการของแตละสาขา
- ป 2552 จะดําเนินการเสริมสรางความ
เขมแข็งแกหนวยงานตางๆตอไป รวมทั้ง
สนับสนุนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
(COE) ที่จะจัดตั้งขึ้นดวย
- มีโครงการวิจัยบูรณาการครบวงจร เชน
ไมกฤษณา KU-Biodiesel พืชสมุนไพร
เปนตน และผลที่ไดจากโครงการวิจัย
เหลานี้ ไดดําเนินการขอจดสิทธิบัตรอยู
และยังสนับสนุนงบวิจัยตอเนื่อง
- มีโครงการวิจัยบูรณาการที่จะดําเนินการ
เพิ่มเติม คือ โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อ
สรางชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการวิจัยการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
- โครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เสนอจาก
กลุมวิจัยสาขาตางๆเปนการวิจัยเชิงบูรณา
การที่มีการศึกษาครบวงจรเพื่อแสดง
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการ
แกปญหาเศรษฐกิจของประเทศหรือสนอง
ตอความตองการของสังคมปจจุบัน คาดวา
จะไดผลลัพธในการแกปญหาแบบองครวม
- แผนพัฒนาระบบกลไกที่สามารถพัฒนา
งานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือ
เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย เชน ความ
รวมมือจากฝายประยุกตงานวิจัย สวพ.มก.
และฝายวิจัย มก.
- แผนสรางแรงจูงใจใหนักวิจัยเสนอขอมูล
ในแงการใชประโยชนผลงานวิจัยไม
เพียงแตเฉพาะการตีพิมพผลงานเทานั้นซึ่ง
ขอมูลนี้จะสามารถพัฒนาเปนฐานขอมูล
วิจัยที่สมบูรณตอไป

ผลการ
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการแลว รองอธิการบดีฝายวิจัย
และ ผอ.สวพ.มก.

ดําเนินการแลว

ดําเนินการแลว

ดําเนินการแลว

ดําเนินการแลว
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ขอเสนอแนะ

การแกไข/ปรับปรุง

ผลการ
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
3. การพัฒนานักวิจัยอยางตอเนื่อง - ป 2550 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ดําเนินการแลว รองอธิการบดีฝายวิจัย
ศักยภาพของนักวิจัย เชน เทคนิคการเขียน
และ ผอ.สวพ.มก.
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย การ
ตีพิมพงานวิจัย เปนตน โดยฝายวิจัย มก.
รวมกับ สวพ.มก.
- สวพ.มก.และบัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีที่
ปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีและการเขียน
บทความเปนภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ
- การดําเนินการในทํานองนี้จะเปนไป
อยางตอเนื่องในป 2551 -2552
- ฝายวิจัย มก.จะจัดโครงการสรางแรง
บันดาลใจนักวิจัยสูเสนทางศาสตราจารย
โดยเชิญศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยเปน
เกียรติในการบรรยายตอเนื่อง โดยจะเริ่ม
ในกลางป 2551 และดําเนินการตอเนื่อง
ทุก 2 เดือน
4. การสรางเครือขายเพื่อขอทุน
- ฝายวิจัย มก. จัดใหมีการประชุม
ยังไมได
รองอธิการบดีฝายวิจัย
วิจัยภายนอก
คณะกรรมการวิจัย มก. เพื่อรวมวาง
ดําเนินการ
และ ผอ.สวพ.มก.
นโยบายพัฒนางานวิจัยของ มก.
- ฝายวิจัย มก.รวมกับ สวพ.จะจัด
ยังไมได
โครงการจัดทํา Directory ของบุคลากร
ดําเนินการ
ของ มก. ที่ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิใน
หนวยงานดานการวิจัยภายนอก มก. เพื่อ
สรางเครือขายขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
ภายนอก มก.
- ขณะนี้ฝายวิจัย มก. ไดดําเนินการตั้ง
คณะดําเนินงานของเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการดานยางพารา ขาวและปาลม
น้ํามัน ซึ่งเปนโครงการจัดตั้ง COE นํารอง
การรวมกลุมนักวิจัยจะสรางความเดนชัด
ของงานวิจัยตนน้ําถึงปลายน้ํา มีผลตอการ
ยื่นขอทุนสนับสนุนจากภายนอก มก. และ
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ขอเสนอแนะ

การแกไข/ปรับปรุง

5. กระตุนคณาจารยที่ทํางานวิจัย
และสรางผลงานตีพิมพ
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ผลการ
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

การประสานงานรวมกับสถาบันภายนอก
มก.
ดําเนินการแลว รองอธิการบดีฝายวิจัย
- โครงการใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ
และ ผอ.สวพ.มก.
ระดับนานาชาติป 2550 โดยฝายวิจัย มก.
รวมกับสวพ.
- โครงการใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ
ระดับนานาชาติ ป 2551 จะดําเนินการ
ตอเนื่องในป 2552 เชนเดียวกัน
- สวพ.จัดสัมมนา "วันพบแหลงทุนวิจัย"
เพื่อใหหนวยงานและนักวิจัยไดรับทราบ
แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุน
วิจัยภายนอก มก.
- สวพ. มีทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
และตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
- สวพ.ใหรางวัลการตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการนานาชาติระดับ SCI
(กองทุน สวพ.ประเภทสงเสริมและพัฒนา
งานวิจัย)
- สวพ. มก.จัดประกาศเกียรติคุณ และ
มอบโลหยกยองนักวิจัยและหนวยงานวิจัย
ในงานวันนักวิจัย มก. ชวงวันสถาปนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.เปนประจํา
ทุกป
- บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนการเสนอ
ผลงานและตีพิมพผลงานวิจัย
- มีการประชาสัมพันธอาจารยนักวิจัยที่
สรางชื่อเสียงแก มก.ผานขาว
ประชาสัมพันธ มก. และเอกสารเผยแพร
ของหนวยงานตางๆ เชน สวพ. มก.
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ขอเสนอแนะ

การแกไข/ปรับปรุง

6. เรงรัดวารสารเกษตรศาสตรให
เปนวารสารนานาชาติ

ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการแลว

ผูรับผิดชอบ

- สวพ.โดยคณะกรรมการวารสาร
เกษตรศาสตรไดเรงตรวจสอบและจัดทํา
วารสารใหสอดคลองตามเกณฑการเปน
วารสารนานาชาติของ สกอ. ขณะนี้อยู
ระหวางพิจารณาของ สกอ.
- ขณะนี้คณะกรรมการเสนอโครงการขอ
ทุนสนับสนุนจาก สกอ.เพื่อยกระดับวิทยา
สารเกษตรศาสตรใหเปนวารสารนานาชาติ
- สวพ.ไดจัดสัมมนาคณาจารยนักวิจัย
เพื่อใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
วิทยาสารเกษตรศาสตรใหเปนวารสาร
นานาชาติ
7. กลไกการบูรณาการในกลุม
- ขณะนี้มีโครงการหนวยธุรกิจ(Business ดําเนินการแลว รองอธิการบดีฝายวิจัย
นักวิจัยและการบริการวิชาการที่
Unit)โดยมหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการ
เอื้อประโยชนตอกัน
5 โครงการที่สถานีวิจัย/สถานีฝกยื่นเสนอ
ขอใน 2 ลักษณะ คือสามารถตั้งหนวย
ธุรกิจการจัดการและบริหารเลี้ยงสถานี
วิจัย/สถานีฝก ไดดวยตนเอง อีกลักษณะ
คือ หนวยธุรกิจใหบริการวิชาการแกสังคม
- คาดวาหนวยธุรกิจที่ดําเนินการในป
2551 นี้จะเปนแบบตัวอยางกระตุนให
สถานีวิจัย/สถานีฝก ยื่นเสนอโครงการในป
2552 ถาโครงการนี้ประสบผลสําเร็จ
8. การดําเนินการใชสิทธิ์การใช
- ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ดําเนินการแลว
ที่ดินของสถานีวิจัยใหถูกตองตาม จัดการศูนยวิจัยและสถานีวิจัยในกํากับ
ระเบียบราชการ
ของคณะและสถาบันของมก.โดย
อธิการบดีเปนประธาน ไดมอบหมายให
รองอธิการบดีที่เกี่ยวของดําเนินการ
9. กลยุทธในการใหรางวัลและยก - สวพ.ไดใหเกียรติบัตรในการยกยอง
ดําเนินการแลว รองอธิการบดีฝายวิจัย
ยองนักวิจัยที่ไดรับจดสิทธิบัตรและ นักวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตรในวันมหาวิทยาลัย
และ ผอ.สวพ.มก.
การขึ้นทะเบียนพันธุพืชและพันธุ พบปะบุคลากร
สัตวของ มก.
- จะมีมาตรการใหนักวิจัยดําเนินการขึ้น
ทะเบียนพันธพืชพันธสัตวเพิ่มมากขึ้นโดย
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ขอเสนอแนะ

การแกไข/ปรับปรุง

10. กลยุทธในการรวมมือระหวาง
หนวยงานวิจัยและบริการวิชาการ
และคณะวิชา

• ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. ควรมีการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ ของการดําเนินการดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวา มีสวน
ชวยใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคลากรและ
นิสิตของทั้งมหาวิทยาลัยมากนอย
แคไหน
2. ควรมีคณะกรรมการนโยบาย
ทางดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานตามพันธกิจ
ระดับมหาวิทยาลัย
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ผลการ
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

การใหรางวัล และระบุในสัญญาการรับทุน
โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับการวิจัยดาน
ปรับปรุงพันธพืชและสัตว
- ฝายวิจัย มก.รวมกับ สวพ.ไดใหรางวัล
นวัตกรรมประจําป 2550 กระตุนใหนักวิจัย
รวมเสนอผลงาน
- จะดําเนินการใหรางวัลโครงการ
นวัตกรรมตอเนื่องในป 2551 เชนเดียวกัน
- โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจในป 2551 ใช ดําเนินการแลว รองอธิการบดีฝายวิจัย
ทรัพยากรภายในคณะจากงานวิจัยสูงาน
บริการเปนการเชื่อมโยงสูการพัฒนาการ
เรียนการสอนเปนรูปธรรม เชน โครงการ
หนวยธุรกิจเสนอโดยคณะประมงคาดวาจะ
เปนตนแบบหนวยธุรกิจในขณะนี้
- มีแผนเพื่อสรางความรวมมือระหวาง
ดําเนินการแลว
งานวิจัยและบริการวิชาการ และคณะวิชา
ผานกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาสห
กิจศึกษา โดยจะมีการปรึกษารวมกับฝาย
วิชาการตอไป

ยังไมไดดําเนินการ

คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2550

รองอธิการบดีฝาย
อํานวยการ

ดําเนินการแลว รองอธิการบดีฝาย
อํานวยการ
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ขอเสนอแนะ

การแกไข/ปรับปรุง

• ดานการบริหารจัดการ
1. ควรผลักดัน หรือหาแนวทางให
คณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
มีสถานภาพและมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัย
ที่เทาเทียมกับคณะจัดตั้งตาม
ประกาศกฤษฎีกาในทุกๆเรื่อง

2. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวน
ระเบียบการบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใหมี
การเพิ่มคาประสบการณ เพื่อเปน
แรงจูงใจในการทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณภาพ
3. ควรมีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรใหมีความ
พรอมสมบูรณ และสามารถ
รายงานสารสนเทศของบุคลากรที่
เปนปจจุบัน และเชื่อมโยงให
หนวยงานตางๆภายใน
มหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชนได
4. ควรมีการฝกอบรมดานการ
บริหารเพื่อเตรียมความพรอม
บุคลากรเขาสูตําแหนงผูบริหาร

ผลการ
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการแลว สภามหาวิทยาลัย
- ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
บริหารสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550
มาตรา 7 ไดระบุใหบรรดาคณะ สถาบัน
สํานัก ศูนย หรือหนวยงานภายในที่
เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่
สภา สถาบันอุดมศึกษาไดอนุมัติใหจัดตั้ง
ขึ้นเปนสวนงานภายใน หรือเปนสวนงาน
ในกํากับของสถาบันอุดมศึกษาอยูแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน
สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้
- กําหนดใหหนวยงานสามารถเพิ่มคา
ดําเนินการแลว ผอ.กองการเจาหนาที่
ประสบการณไดเฉพาะกรณีสาขาขาด
แคลน

- กําลังดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จ
อยูระหวางการ คณะกรรมการพัฒนา
ประมาณสิ้นเดือนมีนาคม 2551 โดยใน
ดําเนินการ
ระบบฐานขอมูล
เบื้องตนจะรองรับไดเฉพาะ 2 วิทยาเขต คือ
วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขต
กําแพงแสน

- ไดบรรจุแผนการดําเนินงานไวใน
แผนพัฒนาบุคลากร มก. 4 ป (พ.ศ. 2551
- 2554 แลว)

ดําเนินการแลว
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3.4 แนวทางปฏิบัติที่ดี ระดับคณะวิชา
เรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการสงเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรม” ของ คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนากระบวนการในระบบ
ประกันคุณภาพ และการพัฒนาประสิทธิภาพตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน โดยเฉพาะดานงานวิจัย
ซึ่งในปการศึกษา 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดปรับวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธ ที่จะสงเสริม
สนับสนุนการวิจัยประเภทพัฒนาชิ้นงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหมีความสําคัญ และควบคูไปกับการ
สนับสนุนงานวิจัยวิชาการเชิงลึก โดยสงเสริมสนับสนุนใหกับบุคลากรของคณะฯ ทุกกลุมและทุกระดับ ทัง้
ที่เปนนิสิต อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยนิสิตนั้นถือวาเปนกลุมเปาหมายหลักของ
การที่จะเพิ่มงานวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหแกคณะฯ เพราะมีจํานวนมากหลายพันคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตชั้นปที่ 4 ซึ่งทุกคนตองทําโครงงานวิศวกรรม เปนวิชาบังคับ หากมีการให
ความสําคัญในนโยบายและการจัดการของผูบริหารและเอาใจใสแนะนําดูแลติดตามจากอาจารยที่ปรึกษา
แลวจะทําใหมีโอกาสสูงตอการไดโครงงานที่มีคุณภาพ และเปนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่สามารถสงเขา
ประกวดแขงขันในเวทีตางๆ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติได นอกจากนั้นยังปูทางใหนิสิตรูจักคิด
วางแผนและดําเนินงานอยางเปนระบบตามกระบวนการคุณภาพ ยังผลใหนําไปสูบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีความคิดสรางสรรค (Innovation Engineers) ตามที่ตลาดตองการได สําหรับกลุมอาจารยและกลุมสาย
สนับสนุนวิชาการนั้นเปนกลุมเปาหมายรอง เนื่องจากอาจารยสวนใหญยังนิยมงานวิจัยเชิงลึกเพื่อตีพิมพ
บทความทางวิ ช าการ มากกว า ที่ จ ะคิ ด ค น และพั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละนวั ต กรรมเป น ชิ้ น งาน เพราะ
ความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการนั้น ยังคิดจากบทความทางวิชาการเปนหลัก สวนสายสนับสนุน
วิชาการนั้น ยังมีโอกาสในกลุมครูและชางเทคนิค
ในปการศึกษา 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร มีการสรางกระบวนการอยางเปนระบบในการบริหาร
จัดการสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม เพื่อใหมีจํานวนผลผลิตและชิ้นงานมากขึ้น มีคุณภาพ
และศักยภาพในการสงประกวดเขาแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ อันเปนผลในการยกระดับดัชนี
ประกันคุณภาพหลายตัวที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนใหสูงขึ้น โดยเนนกลุมเปาหมายคือ นิสิตที่ทําโครงงาน
วิศวกรรมเปนหลัก กลุมอาจารย และชางเทคนิค เปนเปาหมายรอง
1. ดานปจจัยนําเขา (Input)
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดกําหนดแผนงานทั้งแผนระยะยาว และแผนประจําป พรอมจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ สนับสนุนการสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดผล
ผลิตดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเปนไปตามเปาหมายและวิสัยทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตรที่วางไว
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คือ ความเปนผูนําดานคณะนวัตกรรม (i-Faculty) และ ผลิต i-Engineers ที่มีความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
1.1 แผนงานระยะยาว
1) แสวงหาโจทย หรือปญหาของประเทศ มาทําการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ
สรางความรวมมือและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ และองคกรภายนอกอื่นๆ
2) เพิ่มศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Excellent Center หรือ Special Research Unit)
ที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนา การบมเพาะและสะสมองคความรู รวมทั้งการใหบริการทางวิชาการในสาขา
วิศวกรรมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 1 หนวยในแตละป
3) เพิ่มความเขมแข็งของบัณฑิตศึกษา ขยายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จัดหา
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย แสวงหาโจทย และทุ น สนั บ สนุ น การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ให เ งิ น
สนับสนุนการไปนําเสนอผลงาน มีการประกวด และใหเงินรางวัลแกวิทยานิพนธดีเดน
4) สรางแรงจูงใจในการทําวิจัย และ พัฒนาสิ่งประดิษฐ ยกยองและใหรางวัลผูมี
ผลงานวิจัยดีเดน ผูมีผลงานตีพิมพบทความในวารสารที่เปนมาตรฐานสากล และผูมีผลงานดานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ รวมทั้งการใหทุนวิจัยแกนักวิจัยใหม ปูทางใหอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ใหมเขาสูลูทางการเปนนักวิจัยอาชีพ โดยใหทุนทําการวิจัยตอทันทีเมื่อจบการศึกษากลับมา และผลักดัน
ใหขอทุนวิจัยจากภายนอก
5) ยกระดั บ โครงงานวิ ศ วกรรมของนิ สิ ตป ที่ 4 จั ด งบประมาณสนั บ สนุ น การทํ า
โครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปที่ 4 ทุกคน และ ปูทางใหนิสิตมีความคิดสรางสรรค พัฒนาสิ่งประดิษฐ
และเรียนรูกระบวนการทําการวิจัยอยางมีคุณภาพ ตลอดจนฝกการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน
โดยผลักดันใหทําโครงงานที่เปนประโยชนตอสังคม การจัดใหมีการประกวดและใหรางวัลแกนิสิตที่ผลิต
โครงงานวิศวกรรมดีเดนหรือโครงงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอสูเชิงพาณิชยได
6) โครงการ One Department One Product ใหงบประมาณสนับสนุนภาควิชาละ
100,000 บาท เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ ประจําภาควิชา ซึ่งเปนการรวมทํางานระหวางนิสิต และอาจารย
หลายคน และมีการบูรณการความรูหลากหลายมาใชประโยชน และมีการสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาให
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
7) การสนับสนุนการแขงขันตางๆ ของนิสิต สนับสนุนใหนิสิตสรางสิ่งประดิษฐตางๆ
เขาแขงขัน ซึ่งจัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก โดยการใหทุน และ จัดอาจารยเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
8) ส ง เสริ ม โครงการบ ม เพาะวิ ส าหกิ จ และการพั ฒ นาผลงานสู เ ชิ ง พาณิ ช ย
สงเสริมใหมีการบมเพาะนิสิตหรือบัณฑิตรวมทั้งอาจารยที่มีศักยภาพและความตั้งใจในการพัฒนาผลงาน
สูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย โดยการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
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1.2 แผนงานประจําปการศึกษา 2549 เพื่อสงเสริมการพัฒนาสิง่ ประดิษฐและนวัตกรรม
ดังนี้
- โครงการยกระดับโครงงานวิศวกรรมของนิสิตปที่ 4
- โครงการ One Department One Product
- โครงการรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในดานพัฒนานวัตกรรม
- โครงการบมเพาะวิสาหกิจ
- โครงการคายคอมพิวเตอร
- โครงการประกวดและใหรางวัลโครงงานวิศวกรรม/วิทยานิพนธดีเดน
- โครงการสนับสนุนการแขงขันตางๆ ของนิสิต
- โครงการ Best Improvement Awards
1.3 งบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีการจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมในปการศึกษา 2549 จากเงินรายไดของคณะฯ 2,346,000 บาท และจากแหลงทุนภายนอกที่
แสวงหามาจํานวนประมาณ 12,800,000 บาท โดยงบประมาณจากภายในสวนใหญเปนงบประมาณ
สนั บ สนุ น นิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 4 ในการทํ า โครงงานวิ ศ วกรรม และการทํ า วิ จั ย ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ส ว น
งบประมาณจากภายนอกสวนใหญเปนงบประมาณในการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของอาจารย
และสวนหนึ่งเปนรางวัลแกนิสิต
ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล
คณะวิ ศวกรรมศาสตร มีการแตง ตั้ง รองคณบดีฝา ยสิ่ง ประดิ ษ ฐแ ละนวัตกรรมขึ้น มา
นับเป น ครั้ ง แรก พรอ มกั บ คณะกรรมการดา นสิ่ ง ประดิ ษ ฐแ ละนวัตกรรม ประกอบดว ยผูแ ทนจากทุ ก
ภาควิ ช าทั้ ง หมด เพื่ อ ดํ า เนิ น งาน และประสานงาน ในด า นการส ง เสริ ม การพั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ แ ละ
นวัตกรรม ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว และกําหนดใหอาจารยทุกคนตองเปนที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม
ของนิสิตชั้นปที่ 4 โดยใหนโยบายการกระจายภาระงานดังกลาวใหเสมอภาคและทุกคนมีสวนรวม เพื่อ
ดูแลติดตามนิสิตไดอยางทั่วถึง
2. วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
การกําหนดแผน แนวทาง และโครงการ ของการสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
ไดเริ่มตนที่ผูบริหารระดับสูงสุดของคณะฯ คือ คณบดี แลวผานไปยังผูบริหารระดับตางๆ ของคณะฯ เพื่อ
ชวยกันพิจารณาความเหมาะสม และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติ โดยคณบดีเปนผูกําหนดกล
ยุทธและแผนงาน/โครงการ ในเบื้องตน คณบดีนําเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อพิจารณาในที่ประชุม
ผูบริหารของคณะฯ และมอบหมายรองคณบดีรับผิดชอบในการสานตอโครงการในแตละเรื่อง รวมทั้ง
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นําเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาความเหมาะสม
ของแผนงาน/โครงการ และสามารถนําไปสูการปฏิบัติในระดับภาควิชาได
3. แผนงาน และเปาหมายของหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร มีการกําหนดวิสัยทัศนที่จะเปนผูนําดานคณะนวัตกรรม (Innovation
Faculty) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ การเปน
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย นอกจากนี้ แ ผนงานและเป า หมายของคณะที่ เ น น เรื่ อ งการวิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อ ผลิ ต
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ยังสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในปจจุบันที่
เนนสงเสริมแนวทางการวิจัยที่ใหผลสามารถนําไปใชงานไดอยางเปนรูปธรรม และมีผลตอเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่ชัดเจน ไดแก มีโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมขึ้น ในป 2550 และมีนโยบาย
สนับสนุนการบมเพาะวิสาหกิจขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเปนการวิจัยตอยอดจากตนแบบของสิ่งประดิษฐ
และนวัตกรรมที่ไดพัฒนา ใหมีศักยภาพสูเชิงพาณิชยได ซึ่งคณะฯมีเปาหมายที่จะใหนิสิตผูผลิตโครงงาน
วิศวกรรมเดน เขาสูศูนยบมเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเชนกัน
4. วิธีการดําเนินงาน มีวิธกี ารดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาสิง่ ประดิษฐและนวัตกรรมแยกเปน
2 กลุม ดังนี้
4.1 การสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหแกกลุมนิสิต คณะฯ ไดกําหนด
วิธีการดําเนินงาน ในเรื่องโครงงานวิศวกรรมใหมในปการศึกษา 2549 โดยมีหลักการที่สําคัญคือ ตอง
สรางแรงกดดันใหนิสิตทําโครงงานวิศวกรรมเสร็จสมบูรณเร็วขึ้น คือ ใหแลวเสร็จภายในเดือน
มกราคม เพื่อใหทันสงเขาประกวดแขงขันในระดับชาติได พรอมสงผลใหนิสิตจบการศึกษาไดไมชากวา
ปกติ ซึ่งเปนผลดีกับตัวนิสิตเอง ซึ่งคณะฯ ไดมีมาตรการในการสรางแรงกดดันใหแกนิสิตสนใจและดําเนิน
โครงงานวิศวกรรมตั้งแตตนปการศึกษา และใหมีกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผล และบรรลุตามเปาหมายตามดัชนีประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ โดยมีวิธีการดําเนินงานคือ
4.1.1 การวางแผนและกํ า หนดกรอบระยะเวลาการดํ า เนิ น งานโครงงาน
วิศวกรรมของนิสิต โดยมาตรการในการสรางแรงกดดันแกนิสิตใหดําเนินการเปนไปตามกรอบระยะเวลา
ขางตน คือ การใหเกรดในวิชาดังกลาวจะคํานึงถึงการดําเนินงานที่แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ควบคูไป
กับคุณภาพของผลงานดวย
4.1.2 จัดประชุมนิสิตชั้นปที่ 4 เพื่อชี้แจงเรื่องการทําโครงงานวิศวกรรม ไดรับ
ทราบและเขาใจในนโยบาย วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานของคณะฯ ในการจัดการเรื่อง โครงงาน
วิศวกรรม ตามกรอบแนวคิดใหม จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธติดตามอาคารตางๆ แลว
4.1.3 การประชุมชี้แจงแกอาจารยในฐานะที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม ไดรับ
ทราบและเห็นชอบถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน เนื่องจากอาจารยทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
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โครงงานวิศวกรรม เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา ติดตาม และตรวจสอบผลงาน ของนิสิต และควบคุมใหนสิ ติ
ทําโครงงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
4.1.4 การใหเ งิน สนั บ สนุน การทําโครงงานวิ ศ วกรรม ได กํา หนดเป น นโยบาย
จัดสรรเงินสนับสนุนการทําโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปที่ 4 แบบเหมาจาย คนละ 2,000 บาท โดยหาก
เปนโครงงาน One Department One Product จะสนับสนุนใหเพิ่มเติมโครงงานละ 100,000 บาท และ
เพื่อใหเกิดความคลองตัว คณะฯ ไดเสนอระเบียบใชเงินกองทุนการศึกษาวิศวกรรมศาสตร เพื่อกิจกรรม
ดังกลาว โดยไดผานการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ
4.1.5 การติ ด ตามและประเมิ น ผล
คณะฯ ได ม อบหมายให ภาควิ ชา และ
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ติดตามความกาวหนาของการทําโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปที่
4 พรอมทั้งประเมินผลคัดเลือกโครงงานวิศวกรรมที่ดีเดน และรายงานใหคณะทราบ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณารวมปรับปรุง แกไข เพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้นในปตอ ๆ ไป
4.2 วิธีการดําเนินงานในการสงเสริมการพัฒนาสิง่ ประดิษฐและนวัตกรรมใหแกกลุม
อาจารย
การพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของอาจารยนั้น แตกตางไปจากของนิสิต จึงไมสามารถ
สรางแรงกดดันได แตใหเปนไปตามความสมัครใจและสนใจของอาจารยแตละคนที่ไมเหมือนกัน คือ การ
สรางแรงจูงใจ โดยคณะชวยจัดหาหัวเรื่องและแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนใหเปนที่ดึงดูดใจ มีวิธีการ
ดําเนินงานดังนี้
4.2.1 สรางความรวมมือและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ และ
องคกรภายนอกอื่นๆ เพื่อนําปญหาของผูประกอบการ หรือปญหาของประเทศ มาทําการวิจัยและ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ เพื่อใหผลผลิตนําไปใชประโยชนได และนํามาซึ่งงบดําเนินการวิจัยพัฒนา ซึ่งคณะฯได
จัดมีการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม และพบปะกับกลุมอุตสาหกรรม เพื่อแสวงหาโจทย มาทําการวิจัย
และพัฒนา
4.2.2 สรางความรวมมือกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ไ ด
ประสานงานให เ กิ ด การลงนามในร ว มมื อ (MOU) กั บ สํ า นั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานการสงเสริมและสนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย
ใหแกอาจารยของคณะฯ โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมกันเพื่อพิจารณาและคัดเลือกขอเสนอโครงการ
นวัตกรรมสูเชิงพาณิชยของอาจารยขึ้นมา เพื่อกลั่นกรองเสนอบอรดบริหารของ สนช.
4.2.3 สนับสนุนและแนะนําโครงการบมเพาะวิสาหกิจแกอาจารย ไดรวมมือกับ ศูนย
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน (ศรอ.) ในโครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนใหอาจารยเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยเขาสู กระบวนการบมเพาะ ซึ่งมี
ทุนจาก สกอ. สนับสนุนสวนหนึ่ง และจัดหาบริษัทภายนอกมารวมลงทุนดวย
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4.2.4 การประชุมชี้แจงแกอาจารย จัดใหมีวาระในการประชุมอาจารยทั้งคณะ เพื่อชี้แจง
เรื่องแนวทางการสงเสริมนวัตกรรม เกี่ยวกับ การสนับสนุน และแนะนําชองทางในการขอทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก
4.2.5 การสนับสนุนการจัดตั้ง (Special Research Unit : SRU) สนับสนุนใหมีศูนย
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Excellent Center หรือ Special Research Unit) ที่ดําเนินการวิจัยพัฒนา การบม
เพาะและสะสมองคความรู พัฒนาสิ่งประดิษฐ จํานวนไมนอยกวา 1 หนวยในแตละป
5. รูปแบบการมีสว นรวมของบุคลากรในหนวยงาน
การเพิ่มจํานวนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหสูงขึน้ และมีศักยภาพถึงขัน้ สงเขาประกวดแขงขัน
จนไดรับรางวัลระดับชาติ นัน้ ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรของคณะทุกฝายและทุกระดับ โดย
บุคลากรของคณะฯ มีสว นรวมในรูปแบบตางๆ กัน ดังนี้
5.1 ความมีสวนรวมของสายอาจารย โดยอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการเปนที่ปรึกษา
และควบคุมการดําเนินโครงงานวิศวกรรมของนิสิต เปนกรรมการสอบวัดคุณภาพผลงาน และใหเกรด ยัง
สามารถแสดงขอคิดเห็นในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องโครงงานวิศวกรรม ทั้งในระดับภาควิชา และระดับ
คณะ ตลอดจนมี สว นรวมในการเปน ผู วิ จัย พั ฒ นาสิ่ง ประดิษ ฐแ ละนวัตกรรมขึ้น มาเอง จากแหลง ทุน
ภายนอกที่คณะหามาให เชน โครงการความรวมมือกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ เปนตน
5.2 ความมีสวนรวมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ หรืออื่นๆ เพื่อขอรับรางวัล Best Improvement Awards ซึ่งได
จัดขึ้นในปการศึกษา 2549 เปนครั้งแรก นอกจากนั้นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลายคน ทั้งในสังกัด
ภาควิชา และสวนกลางของคณะฯ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธโครงงานวิศวกรรมแกนิสิต จัดเตรียม
สถานที่ในการจัดสอบ และจัดแสดงนิทรรศการโครงงานวิศวกรรม รวมทั้งประสานงานในการจัดหาทุน
และรางวัลจากภายนอก
5.3 ความมีสวนรวมของนิสิต โดยนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกคน เปนกลุม
หลักที่มีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม เพื่อสงเขาประกวดแขงขันในเวทีตางๆ เนือ่ งจาก
เปนผูทําโครงงานวิศวกรรม และ/หรือ วิทยานิพนธ
5.4 ความมีสวนรวมของผู บริหารคณะฯ โดยคณบดีมีการรายงานความกาวหนา ดา น
นวัตกรรมใหคณะกรรมการประจําคณะทราบในการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหไดรับทราบขอมูล
และติดตามความกาวหนางานดานนวัตกรรมของคณะฯ พรอมใหขอเสนอแนะคิดเห็น
6. ผลการดําเนินงาน (Output) ตามกระบวนการสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
ของคณะฯ ในปการศึกษา 2549 ที่สงผลในทางที่ดีขึ้นหลายดาน ดังนี้
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6.1 ผลการดําเนินงานที่สงผลดีตอดัชนีประกันคุณภาพ
- ดัชนีที่ 14 จํานวนนิสิต หรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพฯ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตั้งแตป 2547 – 2549 พบวา มีจํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัล ป 2547
จํานวน 19 คน ป 2548 จํานวน 18 คน และป 2549 จํานวน 50 คน สวนจํานวนรางวัลที่ไดรับ ป 2547
จํานวน 11 รางวัล ป 2548 จํานวน 12 รางวัล และป 2549 จํานวน 15 รางวัล
- ดัชนีที่ 15 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนิสิต ที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน) เมื่อเปรียบเทียบผลของปการศึกษา 2549 กับ ปการศึกษา
2547 และ 2548 จะเห็นไดชัดเจนวามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางมาก คือ ป 2547 จํานวน 3 ชิน้ งาน ป 2548
จํานวน 4 ชิ้นงาน และป 2549 จํานวน 12 ชิ้นงาน
- ดัชนีที่ 22 มีการสนับสนุนการผลิ ตงานวิจัยและสรางสรรค มีกระบวนการ
สนับสนุนงานวิจัยวิชาการเชิงลึกอยูแลว แตเมื่อไดเพิ่มกระบวนการสงเสริมการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ
และนวัตกรรม ควบคูไปดวยในป 2549 ทําใหดัชนีขอนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน ทั้ง 6 ขอ คือ
- ดัชนีที่ 25 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตึพิมพเผยแพร และ/
หรื อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ต อ จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า และ
บุคลากรวิจัย โดยพิจารณาเฉพาะผลงานวิจัยจากบทความทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพร เปนหลัก แตใน
ปการศึกษา 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร มีผลงานวิจัยเปนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของอาจารย 3 ชิ้น
ซึ่ง ไม ไดมีการตี พิม พ แต มีค วามสํ าคัญยิ่ง กว า การตีพิม พ คื อ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ทั้ง ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ไดแก
1) รถตัดออย
ออกแบบและพั ฒ นาโดย ดร.ธั ญ ญะ เกี ย รติ วั ฒ น และ ดร.ประกอบ
สุรวัฒนาวรรณ
2) เครื่องเติมเงินโทรศัพทมือถือแบบหยอดเหรียญ
ออกแบบและพัฒนาโดย ดร.มงคล รักษพัชรวงศ และ คณะนักวิจัยจากหนวย
เชี่ยวชาญเฉพาะ (SRU) การประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อสารไรสายเพื่อการพัฒนาตนแบบเชิงพาณิชย
3) น้ําพุตวั อักษร
ออกแบบและพัฒนาโดย รศ.มนตรี ค้ําชู และ รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล
- ดัช นีที่ 26 จํ า นวนผลงานวิจัย และงานสรา งสรรค ที่ ไ ดรั บ การจดทะเบี ย น
ทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตร
ในปการศึกษา 2549 มีผลงานจากบุคลากรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจํานวน 3 รายการ ซึ่งมากกวาในป 2548 ที่มี
เพียงรายการเดียว
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- ดัชนีที่ 47 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแก
นิสิต โดยคณะวิศวกรรมศาสตร ไดกําหนดใหนิสิตตองดําเนินโครงงานวิศวกรรมอยางเปนระบบ คือ มีการ
วางแผนงานใหเสร็จตามกรอบเวลาที่คณะกําหนด การปฏิบัติงานตามแนวทางการทําวิจัย การนําเสนอ
ผลงานตอคณะกรรมการประเมินผล และการปรับปรุงแกไขผลงานตลอดจนรายงานใหสมบูรณยิ่งขึ้นตาม
ขอคิ ดเห็นของคณะกรรมการประเมิ นผล นั้น ถือได วาเปนกลไกการใหความรูและทักษะด านประกัน
คุณภาพแกนิสิตที่ดีที่สุด เพราะเปนกลไกที่ยังผลกับนิสิตทุกคนของคณะฯ
6.2 ผลการดําเนินงานที่ผลิตออกมาในดานอื่นๆ
1) ผลการดําเนินงานจากความรวมมือกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ที่ได
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในรูปการใหเงินสนับสนุนแกบริษัทที่มาทํางานรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 3 โครงงาน คือ
- โครงการพั ฒ นาเครื่ อ งยนต สี่ จั ง หวะอเนกประสงค ขนาดเล็ ก สํ า หรั บ ตลาด
ยานพาหนะเบา โดย ดร.เจตวีย ภัครัชพันธุ พัฒนารวมกับบริษัท CTAP Holding จํากัด งบประมาณ
2,500,000 บาท
- โครงการออกแบบและประดิษฐเครื่องขึ้นรูปแหวนยางกันซึม โดย ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
พัฒนารวมกับบริษัท เพาเวอรซีล จํากัด งบประมาณ 1,025,000 บาท
- โครงการการพั ฒ นาเครื่ องกัด โลหะความเร็ว สูง แบบ 5 แกน ขนาดเล็ ก ราคาถู ก
สําหรับอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพโลหะ โดย ดร.ชนะ รักษศิริ พัฒนารวมกับ บริษัท แอดวานซ
อินโนเวชั่น จํากัดงบประมาณ 2,025,000 บาท
2) ผลการดําเนินงานจากโครงการบมเพาะวิสาหกิจสูเ ชิงพาณิชย ของ สกอ. จํานวน
2 โครงการ ไดแก
- การพัฒนาปายสื่อโฆษณาระบบนอกอาคารดวยเทคโนโลยี LED รวมกับ
ระบบปายแผนภาพไตรวิชั่น วงเงิน 650,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ปญญา เหลาอนันตธนา รวมกับ
บ.เวอธ อินโนเวชั่น จํากัด
- การพัฒนาชุดควบคุมสําหรับหุนยนตอุตสาหกรรม 6 แกน วงเงิน 1,303,220
บาท ดําเนินการโดย ดร.ชนะ รักษศิริ รวมกับ PTS Progressive Co., Ltd.
3) ผลงานนวัตกรรมของอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรในศูนยบมเพาะธุรกิจ ของ
มก. โดย ดร.ยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไดเขารวมโครงการบมเพาะ
ธุรกิจเพื่อสรางผูประกอบการ ภายใตการสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งจาก มก. และดําเนินการรวมกับ
บริษัท สมารท เอ็มเบ็ดเด็ด เน็ตเวิรค ซีสเต็ม จํากัด ในลักษณะ Start up Company ณ อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. ซึ่งผลงานนวัตกรรมที่ผลิตออกมาและอยูระหวางการบมเพาะออกสูตลาดมี 3 รายการ คือ
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- Fuel-Tracker เปนอุปกรณที่สรางขึ้นเพื่อตรวจจับการขโมยน้ํามันจากรถบรรทุก
นําไปติดตั้งไวที่ถังน้ํามัน ระบบเซ็นเซอรภายในจะทําการวัดระดับน้ํามันในถังดวยคอมพิวเตอรขนาดเล็ก
และสงขอมูลมายังเจาของรถบรรทุกผาน GPS Module และ ผานทางเครือขายมาแสดงผลที่หนาจอ
คอมพิวเตอร
- Smart Doser เปนเครื่องผสมน้ํายาและสารเคมีอัตโนมัติเขาไปในระบบน้ําใน
ปริมาณตางๆ ตามอัตราสวนที่ตองการ สามารถนําไปประยุกตใชในระบบฟารม เพื่อใหอาหาร วิตามิน
หรือวัคซีนแกสัตว ผานระบบน้ํา หรือ ใชในการใหสารอาหารแกพืช
- Defarm Controller เปนระบบควบคุมสภาพการเลี้ยงสัตวในโรงเรือนแบบอัตโนมัติที่
สามารถควบคุมความชื้น อุณหภูมิ การเปดปดพัดลม ปมน้ํา และHeater เพื่อใหโรงเรือนมีสภาพเหมาะสม
กับการเลี้ยงสัตวมากที่สุด รวมถึง ตอเชื่อมกั บอุปกรณเ ก็บขอมูลของสั ตว เชน ตาชั่งไฟฟา เซ็น เซอร
ตรวจจับปริมาณอาหาร เปนตน
4) ผลการจัดตั้งหนวยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Special Research Unit : SRU) ในป
การศึกษา 2549 คณะฯไดเสนอและรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แมพิมพยาง ซึ่งมี ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ เปนหัวหนาศูนย โดยไดนําเสนอมหาวิทยาลัยขอความ
เห็นชอบจัดตั้งเพิ่มอีก 2 ศูนย แตยังอยูในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
7. การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง คณะวิศวกรรมศาสตร ไดทําการประเมินผลของการ
ดําเนินงานตามกระบวนการสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ทุกระยะอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
เปนนโยบายหลักที่สําคัญของคณะฯ คณบดีจึงเปนผูดําเนินการประเมินดวยตนเองทางหนึ่ง ซึ่งคณบดีได
กําหนดเปนวาระที่จะรายงานความกาวหนาใหคณะกรรมการประจําคณะทราบเปนประจําในการประชุม
ทุกเดือน อีกทางหนึ่งของการประเมินผล คือ ประเมินตามดัชนีประกันคุณภาพ ซึ่งมีดัชนีและตัวชี้วัดหลาย
ตัวที่เกี่ยวของกับเรื่องสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมดังที่กลาวแลว ซึ่งการประเมินผลในทางนี้ดําเนินการโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทั้งในระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง
- การประเมินการบริหารจัดการโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปที่ 4 โดยมอบหมายให
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ ติดตามผลการดําเนินงานโครงงานวิศวกรรม ของนิสิตชั้นปที่ 4 วาแลว
เสร็จภายในเดือนมกราคม และสามารถจัดสอบวัดผลไดในสัปดาหแรกของเดือนกุมภาพันธ (ชวงงานวัน
เกษตรแฟร) หรือไม และ คิดเปนเปอรเซ็นตเทาใดของทั้งหมด สวนคณบดี เยี่ยมชมนิทรรศการของ
โครงงานวิศวกรรมที่นํามาแสดง เพื่อประเมินผลในภาพรวมโดยไดผลเปนที่พอใจ สวนในดานคุณภาพ
ของโครงงานนั้น คณาจารยของภาควิชาตางๆ ไดทําการประเมินกันเอง
- การประเมินโครงการ One Department One Product คณบดีไดมอบหมายให
คณะกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม เปนผูด ําเนินการคัดเลือกโครงงาน One Department
One Product ที่สงมาจากภาควิชา เพื่อรับเงินสนับสนุนจากคณะฯ โครงการละ 100,000 บาท
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เนื่องจากวงเงินคอนขางสูงและเปนโครงการใหญ และคณะจะใหเงินสนับสนุนอยางตอเนื่องหากผลงานดี
และมีศักยภาพเชิงพาณิชย ซึง่ คณบดีเปนผูประเมินผลโครงการ One Department One Product ดวย
ตนเอง
- การประเมิ น ผลหน ว ยเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง (SRU) คณะฯได ม อบหมายให
คณะกรรมการวิจัย เปนผูติดตามและประเมินผล หนวยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง วาไดดําเนินงานและมี
ความกาวหนาตามแผนงานที่เสนอไวหรือไม ซึ่งจะมีผลตอการสนับสนุนเงินอุดหนุน หนวยละ 250,000
บาท ตอป โดยที่ผานมาทุกหนวยมีความกาวหนาและผลิตผลงานออกมาเปนที่พอใจ
- การประเมิ น ตามกระบวนการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน คณะฯได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพื่อตรวจประเมินคุณภาพประจําป และจัดทํารายงาน SAR
ในระดับคณะฯ สง ใหม หาวิ ท ยาลั ย เพื่อตรวจประเมิน คุณภาพคณะอี ก ระดั บ หนึ่ง ซึ่ง วิ ธีก ารประเมิ น
ดังกลาวถือไดวาเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและตองมีหลักฐานใหตรวจสอบไดชัดเจน โดยมี
ดัชนีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมหลายดัชนี ซึ่งคณะฯสามารถที่จะ
วิเคราะหผลความสําเร็จของโครงการจากตัวเลขตามดัชนีดังกลาวไดเปนอยางดี
8. การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาปรับปรุง คณะวิศวกรรมศาสตร ไดนําผลการ
ประเมิน ของกิจกรรมและโครงการตางๆ ในแผนการสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ทั้งจาก
โดยคณบดี และ โดยการตรวจประเมินคุณภาพประจําป เขามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อระดมความคิดในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นในปตอไป
9. ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามวงจร PDCA คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยึดแนวทางการ
ดําเนินงานตามวงจร PDCA ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานดังนี้ คือ
9.1 มีการจัดทําแผนงานที่ชัดเจน และแจงใหบุคลากรทราบ
9.2 การปฏิบัติตามแผน โดยกิจกรรมทั้งหมดไดดําเนินการไปตามแผนงาน/โครงการที่วาง
ไว และส ว นใหญ เ ป น ไปตามกรอบเวลาที่ กํ า หนด ส ง ผลตอ ประสิท ธิ ภ าพการดํ า เนิน งานทํ า ให ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร มีพัฒนาการในจํานวนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่ดีขึ้นกวาปกอนๆ ที่ผานมาอยางมาก
และชัดเจน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
9.3 การตรวจสอบและประเมิ น ผล มี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
ความกาวหนาของกระบวนการสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทุกระยะ ทําใหผูเกี่ยวของทุก
ฝายใหความสําคัญและตั้งใจปฏิบัติงานใหไดผลดี และทุกภาควิชาทราบจุดออนของตนเองที่ตองใหความ
สนใจตอ การยกระดั บดั ชนี ป ระกั น คุ ณ ภาพที่เ กี่ ย วข องให สูง ขึ้น ทํ า ให ก ารบริห ารงานของภาควิ ชามี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย
9.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
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10. ผลลัทธของการดําเนินงาน (Outcome)
1) ชวยเสริมสรางชื่อเสียงใหแกคณะฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอยางดี เพราะ
รางวัลตางๆ ที่ไดจากการประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทุกราย มีการเผยแพรในสื่อมวลชนทั้ง
ทางหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน รวมทั้งเว็บไซด ทําใหประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ไดรับทราบอยางกวางขวาง
2) ชวยยกระดับดัชนีประกันคุณภาพบางตัว ใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําใหมีคา
สูงขึ้นไดเปนอยางดียิ่ง เชน ดัชนีของ กพร. และ สมศ. ที่เกี่ยวของ กับจํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ และ
จํานวนรางวัลระดับชาติที่ไดรับ ซึ่งมีผลตอการจัดสรรโบนัสของ กพร. และอื่นๆ ตามมาดวย
3) ชวยเสริมสรางความนิยม ในหมูนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะตัดสินเลือกเรียนที่
คณะ/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร มีจุดขายจากผลงานของนิสิตที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติที่ไปแนะแนวในการทํา Road Show ยังโรงเรียนตางๆ ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4) ชวยใหคณะวิศวกรรมศาสตร มีผลงานใหมๆ ที่จะนําไปแสดงในงานนิทรรศการวิจัย หรือ
งานนิ ท รรศการทางวิ ช าการ ซึ่ ง คณะและมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จัดขึ้น เปน ประจํา ทุก ป ซึ่ง ในป
การศึกษา 2549 คณะฯไดนําผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลระดับชาติไปโฆษณาและ
แสดงในงานตางๆ
5) ในการจัดอันดับ คณะ และ มหาวิทยาลัย ของ สกอ. ซึ่งประกาศเมื่อกลางป 2549 มีดัชนี
สําคัญ 3 ดัชนี ที่เกี่ยวของกับสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานที่นิสิตไดรับรางวัล ซึ่งสงผลใหคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถูกจัดอยูลําดับตนๆ ในดานการวิจัย
6) ผลลัพธที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
ของคณะฯ คือ การฝกและสรางแรงกดดันใหนิสิตทํางาน (โครงงานวิศวกรรม) อยางเปนระบบ รูจัก
วางแผน ดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ภายในกรอบเวลา ตามแนวทางการวิจัย มีการจัดทํา
โปสเตอรนิทรรศการ และนําเสนอผลตอกรรมการ ในรูปแบบ Power Point พรอมตอบขอซักถาม สิ่ง
เหลานี้ทั้งหมดถือวาเปนการพัฒนาคุณภาพใหแกบัณฑิต และนับเปนผลงาน ตามดัชนีประกันคุณภาพที่
47 ของมหาวิทยาลัย คือ มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต ได
ดวย
11. ความเปน Good Practice หรือ Best Practice ของคณะวิศวกรรมศาสตร คือ การมี
แนวคิดและบริหารจัดการที่ดีในการดึงเอาพลังของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวนมากมาสรางงาน
สรางสรรค สรางสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ใหเกิดขึ้นทั้งดานปริมาณและคุณภาพ พรอมมีศักยภาพในการ
สงเขาประกวดแขงขันในระดับชาติ ทําใหไดรับรางวัลมากมาย อันนํามาซึ่งชื่อเสียงทั้งแกนิสิตเอง คณะ
มหาวิ ท ยาลั ย และประเทศชาติ พร อ มทั้ ง ยกระดั บ ดั ช นี ป ระกั น คุ ณ ภาพหลายตั ว ให มี ค า สู ง ขึ้ น
โดยแนวทางหลักคือการที่คณะฯ ไดใหความสําคัญในการทําโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปที่ 4 ซึ่งเปน

232

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิชาบังคับ โดยกําหนดใหมีแผนงานและกระบวนการสงเสริมและควบคุมที่ชัดเจนในการกระตุนใหนิสิตมี
ความคิดสรางสรรค มุมานะ และ เรงดําเนินการโครงงานวิศวกรรมใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลาที่กําหนด
ขณะเดียวกันคณะฯ ไดจัดงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม พรอมทั้งจูงใจใหคณาจารยทุกคนรวมมือกันให
คําปรึกษา ติดตาม และขับเคลื่อนนิสิตใหไปในทิศทางที่กําหนด ซึ่งเปนตัวอยางที่ยังไมมีสถาบันใดคิดจะ
ทําและทําไดผลสําเร็จดีเทา โดยในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้นนาจะเปน Good Practice
อยางดียิ่งแกคณะตางๆ ในวิทยาเขตภูมิภาค เชน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เปนตน ที่ยังไมมีการเปดสอนในระดับปริญญาโท ตองไมสิ้นหวังกับเรื่องผลงานวิจัยที่มีดัชนีชี้วัด
หลายตัว เพราะหากใหความสําคัญและบริหารจัดการเรื่องโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรีอยางเปน
ระบบ เชนที่คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขนไดดําเนินการแลว ยังมีโอกาสที่จะสรางผลงานวิจัยใหเปนที่
ยอมรับไดเชนเดียวกัน และจะชวยแกปญหาดัชนีประกันคุณภาพหลายตัวซึ่งมีคาตกต่ําในทุกวันนี้ใหมีคา
สูงขึ้นได
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สวนที่

4

รายงานผลการประเมิน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.1 บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการระหวางวันที่ 14-19
กันยายน 2551 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จาก
รายงานการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) และได
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี อาจารย นิสิต ศิษยเกา
ผูใช บัณฑิ ต และเยี่ ย มหน ว ยงาน คณะ วิท ยาเขต มหาวิ ท ยาลัย มี ระบบกลไกการประกัน คุณ ภาพ 9
องคประกอบ จํานวน 41 ตัวบงชี้ อยูในกลุมของมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย จากการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ
2.56 มหาวิ ท ยาลั ย มี จุ ด เด น จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาและคณะกรรมการได ใ ห ข อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นา
รายองคประกอบดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ ผลการประเมิน
อยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย 3.00
ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรหรือ Road Map ที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการเปน
Research University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และควรมีการพิจารณาตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
ไมบรรลุเปาหมาย วิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการในปตอไป
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี คาเฉลี่ย 2.15
จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศอยางหลากหลาย มีเอกลักษณของการ
เปนแหลงวิชาการชั้นนําของประเทศทางดานการเกษตรที่สามารถนําองคความรูนี้สูการพัฒนาสังคมอยาง
ตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรใชเครือขายที่มีอยูทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรใหเปนแหลงการ
เรีย นรู ข องนิสิต เพื่อเป ดให โ อกาสนิ สิตได เ รีย นรูดวยตนเองอย า งต อเนื่อง และใช เ ป น แนวทางได ทุก
สาขาวิชา มีการเสริมคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะในการเปนผูนําในการประกอบอาชีพที่มีความ
เกี่ยวของกับทางการเกษตรใหดียิ่งขึ้น
2. ควรสงเสริมใหจัดทําการวิจัยสถาบันและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหครบทุก
สาขาวิชา โดยจัดทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย
3. ในกระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ควรกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะของผลการเรี ย นรู
(learning outcome) ที่บัณฑิตทุกสาขาวิชาตองมีใหชัดเจน ทั้งนี้การดําเนินงานในทุกขั้นตอนทั้งปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตตองมุงไปสูผลการเรียนรู
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย 3.00
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลาย
รวมถึงบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพอีกดวย
2. นิสิตมี Transcript กิจกรรม ที่นิสิตสามารถใชประกอบประกอบการรับสมัครเขาทํางานเมื่อ
จบเปนบัณฑิต
ขอเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก าร เพื่ อ เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ การวางแผนปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหสอดรับกับความตองการของนิสิตและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตใหครอบคลุมทุกหนวยงาน
2. มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการ และดูแลรักษา การใหบริการตางๆ ใหเกิดประโยชน
การใชสอยสูงสุดและพอเพียงตอความตองการของนิสิต
องคประกอบที่ 4 การวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย 3.00
จุดเดน
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ไดรับเงินทุน
วิจัยจากภายนอกในอัตราสวนที่สูงกวาเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2. มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานบริการวิชาการ ดูแลเรื่อง
ของการวิจัย และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนอันเกิดจากงานวิจัย
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3. มหาวิทยาลัยมีสถานีวิจัยตามภูมิภาคตางๆ ที่ทําหนาที่ทั้งทําการวิจัย เชื่อมโยงเครือขายและ
สรางองคความรูรวมกับชุมชน
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางใหผูทําวิจัยสังเคราะหองคความรู และนําองคความรูที่ไดจาก
งานวิจัย ถายทอดไปสูการใชประโยชนในระดับตางๆ ตั้งแตทองถิ่นจนถึงการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
2. ควรหามาตรการใหผูทําการวิจัยทําการกรอกขอมูลงานวิจัยในฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยให
ถูกตอง ครบถวน
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม ผลการประเมินอยูใ นระดับ ดี คาเฉลี่ย 2.50
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ที่ระบุการนํานิสิตเขาเปนผูรวมงานในการบริการวิชาการทุกโครงการ
2. มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลายรูปแบบ สามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
แสดงถึงศักยภาพของบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัย และการยอมรับจากประชาคมภายนอก
มหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณารายละเอียดของรายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการในสวนที่มีคะแนนนอย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
2. ควรมีการนําเสนอสรุปผลการใหบริการวิชาการแกสังคมใหชัดเจน
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก
คาเฉลี่ย 3.00
จุดเดน
1. มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. มี สํ า นั ก พิ พิ ธ ภั ณฑ ฯ ทํ า หน า ที่ จัด กิจ กรรม ศิล ปวั ฒ นธรรมและอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมเกษตร
ภูมิปญญาทองถิ่น
ขอเสนอแนะ
สํ า นั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละวั ฒ นธรรมการเกษตร ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรม
การเกษตรใหมีกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และควรพัฒนารูปแบบและชองทางในการเผยแพร
วัฒนธรรมทางการเกษตรใหหลากหลายชองทางมากยิ่งขึ้น
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย
2.56
จุดเดน
1. สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับคณบดี
ผูอํานวยการ ตามที่ไดแถลงนโยบายไวกอนการเขารับตําแหนง
2. มีระบบสารสนเทศที่เขมแข็งเอื้อตอการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารไดเปนอยางดี
3. มีคูมือการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
ขอเสนอแนะ
1. สภามหาวิทยาลัยควรจัดใหมีระบบและกลไกการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี
เพื่อใหขอเสนอแนะการพัฒนาการบริหาร
2. ควรแจ ง คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ทราบถึ ง ความสํ า คั ญ ขององค ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ควรปรับปรุงการจั ดส งเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหทันตามกําหนดกอนการ
ประชุมไมนอยกวา 7 วัน โดยเฉพาะกรรมการภายนอก
4. ควรจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามชั ด เจน มี ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ จากทุ ก คณะและ
หนวยงาน และรวบรวมเปนรูปเลม
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย 3.00
จุดเดน
1. มี ร ะบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การให ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบทรั พ ยากรต า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติ และดําเนินการใหมีการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รวมกับหนวยงานภายใน
และภายนอกสถาบัน มีสวนชวยใหเกิดการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิผล
2. มหาวิทยาลัย มีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ ที่ใชในการบริหารเงินรายไดแตละประเภทที่
ชัดเจน
3. มีระบบสารสนเทศทางดานงบประมาณที่ใชสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร เชน ระบบ
งบประมาณ (budget) สําหรับการควบคุมงบประมาณ ระบบ e-Revenue สําหรับการจัดทําคําขอและ
จัดสรรงบประมาณ
ขอเสนอแนะ
ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะที่ชัดเจน แยกจากแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการวิเคราะหและจัดทําแผนกลยุทธการเพิ่มรายไดจากแหลงเงิน
ภายนอก
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก
คาเฉลี่ย 2.67
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน มีเอกสารที่เปนคูมือ
ของหนวยงานระดับตางๆ มีแผนงานการประกันคุณภาพและสามารถปฏิบัติไดตามแผนที่กําหนด การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบที่เปนมาตรฐาน
2. สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก มีสวน
รวมตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ และ
มีหลักฐานการดําเนินงานประกอบที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีผูทรงคุณวุฒิดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมเปน
กรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับหนวยงานตางๆ และระดับมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหผูแทนนิสิตรวมเปนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือมีกลไกใหนิสิตไดมีสวนรวมดังกลาว
3. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนิสิตทุกคณะใชกระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรมและ
โครงการตางๆ โดยเขียนไวใหชัดเจนในโครงการและรายงานผลการดําเนินงานแตละโครงการใหครอบคลุม
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4.2 วิธีการประเมิน
1. คณะผูประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาและหนวยงานที่จะเขาประเมิน โดยตกลงรวมกันกับ
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และเมื่ อ ได รั บ รายงานการประเมิ น ตนเองของ
มหาวิทยาลัยและของหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยแลว คณะผูประเมินศึกษารายงานการประเมิน
ตนเอง ตามที่ไดรับมอบหมายลวงหนา
2. ประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน วิธีการประเมิน การศึกษาเอกสาร การตรวจ
เยี่ยม และกําหนดเวลาในการตรวจเยี่ยมแตละหนวยงานโดยตกลงรวมกันกับมหาวิทยาลัย และกําหนดให
ทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน นําเสนอปญหา ในชวงเวลาเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมประจําวัน
3. วิธีการประเมิน
คณะผู ป ระเมิ น พบผู บ ริ ห ารและที ม งานในวั น แรกของการประเมิ น ประธานชี้ แ จง
วัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะผูประเมินกับทีมบริหารงาน
มหาวิทยาลัย อธิการบดีบรรยายสรุปผลการเนินงานของมหาวิทยาลัยใหคณะผูประเมินทราบ
การสั ม ภาษณ ได ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ อ ธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ประธานสภา
มหาวิทยาลัย และผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนอาจารย ตัวแทนศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูแทน
นิสิต
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในแตละหนวยงาน และหลักฐานเชิงประจักษ
เยี่ยมหนวยตางๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 29 หนวยงาน พรอมสัมภาษณ พูดคุยกับ
ผูบริหารและทีมงาน และเยี่ยมชม หองปฏิบัติการตางๆ ของแตละหนวยงาน
สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหทีมบริหาร คณาจารย ของมหาวิทยาลัย
รับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมิน
สรุ ป รายงานประเมิ น จั ด ทํ า รู ป เล ม ส ง ให กั บ งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัย
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4.3 บริบทของมหาวิทยาลัย
4.3.1 ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเปนแหงแรก
ของประเทศไทย โดยถือกําเนิดจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อ พ.ศ. 2460 ตอมาไดขยายและ
ยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพัฒนาตอมาจนกระทั่งกอตั้งเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486 ระหวาง
พ.ศ.2486 – 2504 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึง 6 ฉบับ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 คือฉบับปจจุบัน ไดประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เลม 115 ตอนที่ 15 ก วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2541
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขตหลัก คือ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอีก 3 แหง คือ โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตกระบี่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
4.3.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงาน
4.3.2.1 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และ
พัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และ
คุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และ
ความเปนอารยะของชาติ
4.3.2.2 วิสัยทัศน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ มี ผ ลงานเปน ที่ย อมรั บ ในมาตรฐานสากล เปน แกนนํา ในการระดมภู มิป ญญา เพื่ อ พัฒ นา
ประเทศอยางยั่งยืน และมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก
4.3.2.3 ภารกิจ
สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล
อยูในคุณธรรม มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแขงขันไดในตลาดโลก
โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอ
สังคม เพื่อเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง
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4.3.2.4 วัตถุประสงค
1) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัยในศาสตรและศิลปทุกสาขาวิชา
อยางทัดเทียม ตอเนื่อง และเปนสากล ทั้งนี้โดยผดุงความเปนเลิศทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตร
สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) เป น แหล ง วิ ช าการที่ เ ข ม แข็ ง ของประเทศ สามารถชี้ นํ า ทางด า นเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมธุรกิจและบริการ เพื่อสรางความเจริญแกสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
3) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ประหยั ด
คลองตัวโปรงใส และตรวจสอบได เนนความเปนธรรมใหแกบุคลากร และสรางเสริมจิตสํานึกที่ตอง
รับผิดชอบตอสังคม
4) เปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนและสมาชิกชุมชนทุกวัยใหสามารถพึ่งพาตนเองได
โดยระดมและผสมผสานความรูชุมชนทองถิ่นกับวิทยาการสมัยใหมเปนภูมิปญญาไทย โดยใชชองทางจัด
การศึกษา การบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสูภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ
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4.3.3 โครงสรางองคกรและการบริหาร
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ที่ประชุมคณบดี

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
สภาขาราชการ

รองอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี

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

ผูอํานวยการกอง

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

หัวหนาภาควิชา/ฝาย

คณะกรรมการ
คณะ/สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย

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

เลขานุการ
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย
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4.3.4 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
นิสิต
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
จํานวนทั้งสิ้น 50,081 คน โดยมีนิสิตเขาใหมทุกระดับ จํานวนทั้งสิ้น 16,678 คน และนิสิตใหมระดับ
ปริญญาตรีที่รับในปการศึกษา 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 12,638 คน จําแนกตามประเภทการรับเขา จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 10,471 คน และมีการสํารวจการไดงานทํา
บัณฑิตภายหลังจบการศึกษาไปแลว 6 เดือน
บุคลากร
ในป ก ารศึ ก ษา 2550 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านทุ ก ประเภท
รวมทั้งสิ้น 9,581 คน โดยมีขาราชการ จํานวน 2,751 คน ลูกจางประจํา จํานวน 1,244 คน พนักงานเงิน
รายไดและพนักงานราชการ จํานวน 2,807 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 2,586 คน และ อาจารย
ประจําที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต (ไมนับอาจารย โรงเรียนสาธิตฯ) จํานวน 2,255 คน มีสัดสวนคุณวุฒิ
ต่ํากวาตรี : ตรี : โท : เอก = 0.04 : 5.45 : 50.24 : 44.26 และสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ อาจารย :
ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย = 50.64 : 23.95 : 24.17:1.24
หลักสูตร
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดสอนหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น
488 หลักสูตร จํานวน 509 สาขาวิชา พรอมทั้งไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรใหม ซึ่งเปนหลักสูตรภาค
ปกติ 7 หลักสูตร และดําเนินการปรับปรุง จํานวน 37 หลักสูตร
การวิจัย
ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 961 โครงการ
และมีงบประมาณในการทําวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 790,709,093 บาท
4.3.5 ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนิน งานระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเป นไปตามที่
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไว โดยไดใชกลยุทธการใหความรูเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพแกบุคลากร พรอมๆ กับดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาความหลากหลาย
ในภารกิจของหนวยงานภายในและวัฒนธรรมการดําเนินงานภายใน และอาศัยหลักการของระบบการ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เปน 3 ขั้นตอน ไดแก การควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit)
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และประเมิน (Assessment) ทั่วทั้งองคกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้น
เองเปน 2 รูปแบบ คือ
3. ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ประกอบดวย 9
องคประกอบ
4. ระบบประกั น คุ ณ ภาพสํ า หรั บ หน ว ยงานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ประกอบด ว ย
6 องคประกอบ
สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ ทั้ง 2 ระบบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดความรับผิดชอบไวที่
3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหนวยงานภาควิชา/ฝาย/ศูนย/สถานี ทั้งนี้ โดยมีการกําหนด
ดั ช นี ต รวจสอบ ดั ช นี ป ระเมิ น และเกณฑ ม าตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย ของทั้ ง 2 ระบบ เพื่ อ ติ ด ตาม
การดําเนินงานและการพัฒนาของหนวยงานอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง กลาวคือ
เมื่อเสร็จสิ้นจากการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา จะมีการติดตามขอขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน และหนวยงาน
ตางๆ ที่รับการตรวจสอบ/ประเมิน เพื่อนําขอมูลและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง
รวมทั้งไดมีการพิจารณาความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การ
กําหนดตัวบงชี้จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ตัวชี้วัดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเปนกลไกการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องตามวงจร PDCA
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4.4 ผลการประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการประเมินผลใน ตัวบงชี้
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ การพิจารณาตัดสินผล
ยึดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
ผลการประเมิน ≤ 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ
1.51 - 2.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01 - 2.50 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี
2.51 - 3.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
จากผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในของคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เทากับ 2.56 อยูใน
ระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณามุมมอง 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ตาม
การประเมินของ สกอ. และมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้
ปจจัย

คะแนนการประเมินเฉลีย่

ปจจัยนําเขา

2.14 (ดี)

ดานกระบวนการ

2.57 (ดีมาก)

ดานผลผลิต

2.77 (ดีมาก)

ผลการประเมินคุณภาพ 3 ดานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปผลไดดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน พบวา ดานที่ไดผลการประเมินระดับดีมาก
7 ดาน คือ ดานปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ (3.00) ดานกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา(3.00) ดานการวิจัย(3.00) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(3.00) ดานการบริหารและ
การจัดการ (2.56) ดานการเงินและงบประมาณ (3.00) และดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(2.67) ดานที่ไดผลการประเมินระดับ ดี 2 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน (2.15) ดานการบริการวิชาการ
แกสังคม (2.50)
2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวามาตรฐานที่ไดระดับดีมาก คือ มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต (2.75) มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา(2.81) มาตรฐานที่
ไดระดับดี คือ มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา(2.37) มาตรฐานที่ไดระดับพอใช คือ
มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูฯ (2.00)
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3. คะแนนเฉลี่ ย ตามมุ ม มองด า นการบริ ห ารจั ด การ พบว า ได ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี ม าก
3 ดาน คือ ดานกระบวนการภายใน (2.55) ดานการเงิน (3.00) และดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม
(2.58) ผลการประเมินในระดับดี คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (2.47)
รายละเอียดดังแสดงในตาราง ป.1 – ป.4
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ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบงชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้
คุณภาพ
ตัวบงชี้ 1.1
ตัวบงชี้ 1.2
ตัวบงชี้ 2.1
ตัวบงชี้ 2.2
ตัวบงชี้ 2.3
ตัวบงชี้ 2.4
ตัวบงชี้ 2.5

ตัวบงชี้ 2.6

เปาหมาย

ตัวหาร
ระดับ 6
รอยละ 85
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 4
≥+10% หรือ
≤-10%
ป.เอกอยูระหวาง
40-59 %,
ป.ตรี < 5 %
ศ.,รศ.,ผศ.
รวมกันรอยละ
45-69
รศ. ขึ้นไป ≥ 30

ตัวบงชี้ 2.7
ตัวบงชี้ 2.8
ตัวบงชี้ 2.9
ตัวบงชี้ 2.10

ระดับ 3
3 ขอ
รอยละ 63
รอยละ 91

ตัวบงชี้ 2.11
ตัวบงชี้ 2.12

คาเฉลี่ย 3.90
รอยละ 0.50

ตัวบงชี้ 2.13

รอยละ 85

ตัวบงชี้ 3.1
ตัวบงชี้ 3.2

ระดับ 6
ระดับ 4
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ผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
(รอยละ
หรือสัดสวน

ระดับ 7
18 x 100
รอยละ
90
20
ระดับ 2-7 ขาดระดับ 1
ระดับ 7
ระดับ 3
(54,059.42./2178)
รอยละ
24.82-22.08/22.08
12.71
998 x 100
2,255
111 x 100
2,255
(540+545+28)x100
2,255
(545+28)x100
2,255
ระดับ 4
5 ขอ
รอยละ 80.06
3,403 x 100
6,388
คาเฉลี่ย 3.97
(433+48+15+3)
95,263
531 x 100
725
ระดับ 8
ระดับ 4

รอยละ
44.26
รอยละ
4.93
รอยละ
49.36

บรรลุ
คะแนนประเมิน
เปาหมาย
(เกณฑสกอ.)
9= บรรลุ
SAR
กรรมการ
8 = ไมบรรลุ
9
3 คะแนน
3 คะแนน
9
3 คะแนน
3 คะแนน
8
9
8
9

3
3
3
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

9

1 คะแนน

2 คะแนน

8

1 คะแนน

1 คะแนน

9
9
9
8

3
3
3
2

9
9

3 คะแนน
3 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน

8

2 คะแนน

2 คะแนน

9
9

3 คะแนน
3 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน

รอยละ
25.41

รอยละ
89.79
รอยละ
0.52
รอยละ
73.24
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3
3
3
2

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ 4.1
ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 4.3

6 ขอ
5 ขอ
300,000 บาท

ตัวบงชี้ 4.4

รอยละ 40

ตัวบงชี้ 4.5

รอยละ 25

ตัวบงชี้ 5.1
ตัวบงชี้ 5.2

ระดับ 5
รอยละ 35

ตัวบงชี้ 5.3

รอยละ 85

ตัวบงชี้ 5.4
ตัวบงชี้ 6.1
ตัวบงชี้ 7.1
ตัวบงชี้ 7.2
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4
ตัวบงชี้ 7.5
ตัวบงชี้ 7.6
ตัวบงชี้ 7.7

รอยละ 75
ระดับ 6
5 ขอ
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 5
รอยละ 2

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

7.8
7.9
8.1
8.2
9.1
9.2
9.3

ผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 5

(รอยละ
หรือสัดสวน

6 ขอ
5 ขอ
(259,521,607+531,521,)
367,044.54
(2,178+316)
(1,010+14+8)x100
รอยละ
41.38
2,494
675 x 100
รอยละ
26.22
(2,255+319)
ระดับ 7
878 x100
2,255
1,981 x 100
2,178
รอยละ 69.49
ระดับ 4
3 ขอ
ระดับ 4
ระดับ 1
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 6
123 x 100
2,574
ระดับ 5
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 5
ระดับ 7
ระดับ 4
ระดับ 5

รอยละ
38.94
รอยละ
90.96

รอยละ
4.78

บรรลุ
คะแนนประเมิน
เปาหมาย
(เกณฑสกอ.)
9= บรรลุ
SAR
กรรมการ
8 = ไมบรรลุ
9
3 คะแนน
3 คะแนน
9
3 คะแนน
3 คะแนน
9
3 คะแนน
3 คะแนน
9

3 คะแนน

3 คะแนน

9

3 คะแนน

3 คะแนน

9
9

3 คะแนน
3 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน

9

3 คะแนน

3 คะแนน

8
9
8
9
8
9
9
9
9

1
3
2
3
3
3
3
3
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1
3
1
3
1
3
3
3
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

9
9
9
9
8
9
9

3
2
3
3
3
3
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3
3
3
3
3
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ตารางที่ ป 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
3.00
3.00
3.00
1.50
2.20
2.75
2.15
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.50
3.00
3.00
3.00
2.20
3.00
2.56
3.00
3.00
2.50
3.00
2.67
2.14
2.57
2.77
2.56
ดี
ดีมาก ดีมาก

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก

หมายเหตุ

ตาราง ป 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูฯ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

250

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
2.75
2.75
3.00

2.70

3.00

2.81

ดีมาก

2.00
2.14
ดี

2.56
2.00
2.57
ดีมาก

2.50
2.77
ดีมาก

2.37
2.00
2.56

ดี
พอใช
ดีมาก
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ตาราง ป 4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานบริหารจัดการ
ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
2.00
2.00
3.00
2.00
2.14
ดี

2.50 2.57
2.43 3.00
3.00
2.67 3.00
2.57 2.77
ดีมาก ดีมาก

ผลการประเมิน

2.47
2.55
3.00
2.58
2.56

หมายเหตุ

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จุดเดน
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รที่ ต อบสนองการพั ฒ นาประเทศอย า งหลากหลาย ทั้ ง ในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาสังคม โดยยังคงความแข็งแกรงในภาคเกษตรไวไดอยางดี
จนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยในการเปนแหลงวิชาการชั้นนําของประเทศทางดานการเกษตรที่
สามารถนําองคความรูนี้สูการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง
2. มีระบบสารสนเทศที่เขมแข็งเอื้อตอการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารไดเปนอยางดี
3. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ที่ระบุ
การนํานิสิตเขาเปนผูรวมงานในการบริการวิชาการทุกโครงการ
4. มีคูมือการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
5. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน มีเอกสารที่เปนคูมือ
ของหนวยงานระดับตางๆ มีแผนงานการประกันคุณภาพและสามารถปฏิบัติไดตามแผนที่กําหนด การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบที่เปนมาตรฐาน
6. สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก มีสวน
รวมตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ และ
มีหลักฐานการดําเนินงานประกอบที่ชัดเจน
แนวทางการพัฒนา
1. ควรจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เป น การเฉพาะที่ ชั ด เจน แยกจาก
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการวิเคราะหและจัดทําแผนกลยุทธการเพิ่มรายไดจาก
แหลงเงินภายนอก
2. หนวยงานสนับสนุนควรมีการพัฒนาตัวบงชี้ที่แสดงถึงอัตลักษณของหนวยงานสําหรับใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป
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4.5.1 ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่
1.1
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รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน การพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ขอคนพบ
มีการกําหนดปรัชญาและปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน การพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจมหาวิทยาลัยดําเนินการได 7 ระดับ
ดังนี้
1. มีการกําหนดปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยและได
เผยแพรใน website ของมหาวิทยาลัย
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนิน งานและ
แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ โดยมีการจัด
ประชุมผูบริหารระดับสูง เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548-2551)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2550 มีการนําปจจัยตางๆ มา
ประกอบการวางแผน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
สกอ. กระทรวง และของประเทศ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของ
แตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน มีการกําหนดตัวบงชี้
ทั้งหมด 20 ตัวบงชี้ใน 4 ยุทธศาสตร ทั้งนี้มีการใชตัวบงชี้เดียวกันใน
ยุทธศาสตรที่ 1 และ ยุทธศาสตรที่ 4
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน งานวิจัย บริการวิชาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้เปนรายไตรมาส และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย ปละ
2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ โดย
วิเคราะหความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติดาน

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 6
5 บรรลุ
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 7
5 บรรลุ

ตัวบงชี้ที่

1.2

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
พัฒนาคน ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน เพิ่มความสามารถในการ
แขงขันและมีการปรับแผนการดําเนินการและเปาหมายตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2550
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่องไดมีการนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะของ สมศ. เขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาฯ ได
มีมติใหพิจารณาการปรับปรุงใน 5 ประเด็น โดยใหจัดทําแผนพัฒนาและ
กําหนดผูรับผิดชอบ
ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถตอบเปาประสงคของประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ ไมควรเปนตัวชี้วัด
เดียวกัน
2. การกําหนดตัวชี้วัดควรสนองตอบเปาประสงคและผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เชน ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากฎหมายดาน
การศึกษาและระบบบริหารจัดการ ในตัวชี้วัดที่ 1, 2 และ 3 เปนตน
3. ควรมีการระดมสมองเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร และ Road Map
เพื่อการกาวสูการเปน Research University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. ควรมีการสรางความเขาใจกับหนวยงานในการจัดทําแผนเพื่อให
เกิดความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัยและเพื่อการขับเคลื่อนไปสู
เปาประสงคเดียวกัน
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ขอคนพบ
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้ องการปฏิบัติงานที่กําหนด
เทากับ 90 มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 20 ตัวบงชี้
ดําเนินการได 18 ตัวบงชี้
ขอเสนอแนะ
ควรมีการพิจารณาตัวชี้วัดที่ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหา
แนวทางในการดําเนินงานและปรับแผนตอไป

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 85
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 90
5 บรรลุ
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่
2.1

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ ระดับ 2-7 แตไมมีระดับ 1 ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมี
กลไกกําหนดกระบวนการขอเปดหลักสูตรที่ชัดเจน สําหรับการปดหลักสูตร
มีเพียงหลักฐานวามีการปดหลักสูตร แตไมมีกฎเกณฑชัดเจนวาตัวบงชี้
อะไรจะเปนตัวกําหนดใหหลักสูตรตองปด ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการ
กําหนดตัวบงชี้กวางๆ เชน ถามีผูสมัครนอยติดตอกันกี่ป หลักสูตรควรจะ
ปด เปนตน

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 5
5 บรรลุ

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการ
ผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยกําหนดใหหลักสูตรทุกหลักสูตรตองระบุแผนการ
ผลิตบัณฑิตอยางเปนรูปธรรม
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนดของ สกอ.
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษาในดานตางๆ
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินหลักสูตรประจําป
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนรอยละ 62.32 ของจํานวน
หลักสูตรทั้งหมด
ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดกลไกการปดหลักสูตรที่เปนรูปธรรม
โดยการกําหนดเปนตัวบงชี้สถานะภาพของหลักสูตร เชนจํานวนนิสิตที่ต่ํา
กวากําหนด จํานวนปที่ไมสามารถรับนิสิตไดตามกําหนด เปนตน
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 2-7
5 ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่
2.2

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขอคนพบ
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มหาวิทยาลัย
ดําเนินการได 7 ระดับ ดังนี้
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการ ศึกษาทุกหลักสูตรมหาวิทยาลัย
มีการจัดอบรมอาจารยเรื่อง "เทคนิคการออกขอสอบและการวัด
ประเมินผล" และเรื่อง "วิธีการเขียนและจัดทํา Course Syllabus"
ในปการศึกษาที่ผานมา
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเรียนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแบบฟอรม
Course Syllabus ที่ใหอาจารยเขียนการจัดกิจกรรมเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน
การสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะ
สนองตอบตอความตองการของผูเรียน โดยทุกหลักสูตรมีวิชาเลือกใหนิสิต
ไดเลือกเรียนไดโดยเสรี
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 6
5 บรรลุ

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 7
5 บรรลุ

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยมีการประเมิน
ฯ ที่ทันสมัยเปนแบบ Electronics
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร
จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายและกลไกสนับสนุนกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เชน ศูนย KITS สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน
แนวทางการพัฒนา
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรเนนการเรียนรู
ของนิสิตมากกวาการสอนของอาจารย กลไกที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู
ในปจจุบันเปนการเสริมกระบวนการเรียนรูที่ยังเนนแบบบรรยายของ
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ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
อาจารย และเสริมดวยการทําโครงงาน หรือปญหาพิเศษ ซึ่งเปนจุดเริ่มที่ดี
แตกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนกระบวนการที่ตองใชทั้ง
กระบวนการการบริหารจัดการและพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแตการออกแบบ
หลักสูตร อาจารยผูสอน กระบวนการการเรียนการสอน และกิจกรรมนอก
หลักสูตรตางๆ ดังรูป

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 4
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 3
5 ไมบรรลุ

Key Issues
Input
นักเรียน
มัธยมปลาย

 ศักยภาพความเปนครูของอาจารย
 หลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอนในและนอกหองเรียน
 กิจกรรมเสริมหรือนอกหลักสูตร
 วัฒนธรรม สังคม และ
สภาพแวดลอมความเปนอยูภายใน
มหาวิทยาลัย

KPIs

2.3

Output
บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร

การวิจัยสถาบันดาน
การเรียนการสอน

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
ขอคนพบ
มีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม มหาวิทยาลัย
ดําเนินการได 3 ระดับดังนี้
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมา
ชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยมีระบบและกลไก
ที่หลักสูตรตางๆ ตองผานการใหความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และหรือผูใช
บัณฑิต
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะ
ที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวม
ทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไม
กําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ หรือหนวยงานภายนอก
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยบาง
หลักสูตร
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ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ขอเสนอแนะ

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
≥ รอยละ +10
หรือ รอยละ -10
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
ทําได เบี่ยงเบน
รอยละ 12.71
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
คุณวุฒิปริญญา
เอก รอยละ 40-59
และคุณวุฒิ
ปริญญาตรี นอย
กวา
รอยละ 5
5 ไมบรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 2 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดคุณวุฒิ
ปริญญาเอก รอย
ละ 44.26 และ
คุณวุฒิปริญญาตรี
รอยละ 4.93
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 45-69

อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดรอยละ

ควรมีการดําเนินการวิจัยสถาบันดานการสรางกิจกรรมนอก หรือใน
หลักสูตรที่มีสวนชวยในการสรางทักษะหรือความสามารถตางๆ ของนิสิต
และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการออกแบบหลักสูตรตอไป
2.4

2.5

2.6

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ขอคนพบ
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับรอย
ละ 22.02 ของเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยมีนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
54,059.42 จํานวนอาจารยทั้งหมด 2,178 คน เทากับนิสิต 24.82
ตออาจารย 1 คน โดยมีคาเบี่ยงเบน รอยละ 12.71
ขอเสนอแนะ
ควรมีแผนงานและมาตรการในการบริหารจัดการใหอัตราสวน
จํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําในกลุมคณะวิชาบริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ของทุกวิทยาเขต ใหใกลเคียงกับเกณฑ
มาตรฐานในทุกๆ รอบปการศึกษา
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
ขอคนพบ
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ตออาจารยประจําเทากับ 44.26 จํานวนอาจารยทั้งหมด 2,255 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
อาจารยปริญญาตรี 111 คน รอยละ 4.93
อาจารยปริญญาโท 1,145 คน รอยละ 50.78
อาจารยปริญญาเอก 998 คน รอยละ 44.26
จุดเดน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ดี ในการ
บรรจุบุคลากรวุฒิปริญญาเอกใหกับหนวยงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยมี
อัตราจัดสรรใหจากสวนกลางเพิ่มเติมจากกรอบอัตราเดิมของหนวยงานที่มี
อยูแลว
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ขอคนพบ
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
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รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เทากับ 49.36
จํานวนอาจารยทั้งหมด 2,255 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูชวยศาสตราจารย 540 คน รอยละ 23.95
รองศาสตราจารย 545 คน รอยละ 24.17
ศาสตราจารย 28 คน รอยละ 1.24
ขอเสนอแนะ
ควรมีมาตรการและแผนงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมในการ
สนับสนุนใหอาจารยที่อยูในเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ ไดเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ในระยะเวลาตามเกณฑที่กําหนด โดยเฉพาะวิทยา
เขตเปดใหม ไดแก วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
ขอคนพบ
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย มหาวิทยาลัยดําเนินการได 4 ระดับ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปน
ลายลักษณอักษร โดยมีประกาศจรรยาบรรณ คูมืออาจารย และโปสเตอร
ในการประชาสัมพันธ
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรการ
กํากับ ดูแล สงเสริมและสนับสนุนอาจารยที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการหลายระดับทั้งมหาวิทยาลัย คณะ และวิทยาเขต เพื่อ
กํากับดูแลในเรื่องดังกลาว และขอใหรายงานผลการดําเนินงานดวย
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยกําหนดใหหนวยงานรายงานผลเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานกับผูที่
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
จุดเดน
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย โดยดําเนินการอยางเปนระบบและทั่วทั้งองคกร รวมทั้งกํากับ
โดยใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนา
ควรเรงดําเนินการเพื่อวางแผน และปองกัน รวมทั้งแกไขในกรณีที่
อาจมีการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลการประเมิน
ตนเอง
และ รศ.ขึ้นไป
มากกวา รอยละ
30
5 ไมบรรลุ

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
49.36 และ รศ.ขึ้น
ไป รอยละ 25.41
5 ไมบรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 3
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 4
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่
2.8

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
ขอคนพบ
ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน มีการจัดโครงการ
อบรมและสัมมนาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการวิจัยและมี
ทุนสนับสนุนใหทําการวิจัยดานการเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีทุนสนับสนุนทั้งประเภททุนวิจัยทั่วไปและ
ทุนวิจัยสถาบัน เพื่อทําวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
และเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
อยางสม่ําเสมอ โดยมีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยเปน
ประจําทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ โดยกํากับใหผูรับทุนเผยแพรผลงาน
อยางตอเนื่อง
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยจัดทําเปนเครือขายรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งในและ
ตางประเทศ มีผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
จุดเดน
มีการดําเนินงานการวิจัยการเรียนการสอนอยางเปนระบบและครบ
วงจร รวมทั้งดําเนินการอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. ถึงแมในภาพรวมอาจารยสวนใหญจะมีความเขาใจและทําการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แตในบางหนวยงานยังขาดความเขาใจ
ในเรื่องความจําเปนและวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น จึง
นาจะทําการประชุมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาคณาจารยในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น
2. ควรสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมสัมมนารวมกับเครือขาย
การพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย
(Professional and Organization Development) ของ สกอ.

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
3 ขอ
5 บรรลุ
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําได 5 ขอ
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่
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รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ขอคนพบ
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ การประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ 80.06 มีจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 6,930 คน จํานวนผูบันทึกขอมูล 6,388 คน ศึกษาตอ 1,286 คน
และมีงานทําอยูเดิม 368 คน บัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 3,790 คน
จุดเดน
มีการปรับกระบวนการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ทําใหไดขอมูลที่
สะทอนความเปนจริงมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ควรพิจารณาหาแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องนี้ในรูปแบบ
อื่น เชน การติดตามขอมูลการหางานทําเมื่อนิสิตสําเร็จการศึกษาไปแลว
1 ป เปนตน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ
ขอคนพบ
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ ในปการศึกษา 2549 เทากับ 89.79 จํานวนบัณฑิตปริญญา
ตรีทั้งหมด 6,930 คน จํานวนผูบันทึกขอมูล 6,388 คน จํานวนผูไดงาน
ทํา 3,790 คน ไมมีงานทํา 944 คน ศึกษาตอ 1,286 คน และมีงานทําอยู
เดิม 368 คน ไดรับเงินเดือนเริ่มตนระดับปริญญาตรีขั้นต่ําตามเกณฑที่
กพ. กําหนด 7,680 บาท จํานวน 3,403 คน
ขอเสนอแนะ
ขอมูลที่ไดในบางสวนอาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากความไม
เขาใจของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม เพื่อจะไดขอมูลสะทอนขอเท็จจริง
มากยิ่งขึ้นจึงควรพิจารณาปรับแบบสอบถามใหชัดเจน
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ขอคนพบ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
เทากับ คาเฉลี่ย 3.97 โดยมหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 3 ดาน คือ
1. ดานความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน มีคาเฉลี่ยความ

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 63
5 บรรลุ

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดรอยละ 80.06
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ
2 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 91
5 ไมบรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ
2 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดรอยละ 89.79
5 ไมบรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
คาเฉลี่ย 3.90
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดคาเฉลี่ย 3.97
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
พึงพอใจ 3.81
2. ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 3.80
3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ 4.31
จุดเดน
นายจางมีความพึงพอใจบัณฑิตในระดับมากทั้ง 3 ดาน สําหรับดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ นายจางมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
แนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรนําขอมูลสวนนี้เผยแพรใหรับรูโดยทั่วกันทั้งอาจารย
และนิสิตเพื่อจะไดนําไปพิจารณาประกอบการพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะ
สอดคลองกับคุณสมบัติที่พึงประสงคยิ่งขึ้น

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

2.12

รอยละของนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ขอคนพบ
รอยละของนิสิตและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติและนานาชาติ เทากับ 0.52 จํานวนนิสิตทั้งหมดใน
มหาวิทยาลัย 50,081 คน จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
เทากับ 45,182 คน รวมนิสิตและศิษยเกา 95,263 คน
นิสิตที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 433 คน
นิสิตที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 48 คน
ศิษยเกาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 15 คน
ศิษยเกาที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 3 คน
นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธเทากับรอยละ 0.14 (37 คน)
ขอเสนอแนะ
ควรทําความเขาใจกับตัวบงชี้และคัดแยกขอมูลใหตรงกับคําจํากัด
ความในตัวบงชี้

อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 0.50
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดรอยละ 0.52
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่
2.13

264

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ขอคนพบ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เทากับ รอย
ละ 73.24 โดยมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทั้งหมด 725 คน และมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่
ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 531 คน
ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรใชขอมูลนี้ในการวิเคราะหปญหา และสาเหตุของ
อาจารยที่มีคุณสมบัติของการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แตไมไดทําหนาที่
ซึ่งอาจเปนเพราะมีจํานวนนิสิตในแตละสาขานอย หรือมีการเรียนแบบแผน
ข มากกวาแผน ก เปนตน

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ
2 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 85
5 ไมบรรลุ
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ
2 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดรอยละ 73.24
5 ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ที่
3.1

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา
ขอคนพบ
มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา มหาวิทยาลัยดําเนินการได 8
ระดับ ดังนี้
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตปที่ 1 โดย
มหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจเมื่อนิสิตปที่ 1 สํารวจในโครงการกาวแรกสู
บัณฑิตยุคใหม 6,130 คน จาก 14 คณะ รวมโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี วิทยาลัยชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน
วชิระ ไดขอสรุปทั้งในภาพรวม และระดับคณะ ซึ่งคณะควรนําผลตรงนี้ไป
ใช
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรู โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดบริการใหกับนิสิตในดาน
สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักหอสมุด
สํานักการกีฬา กองกิจการนิสิต กองวิเทศสัมพันธ กองบริการการศึกษา
ศูนยบมเพาะธุรกิจศูนยหนังสือ
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
สถานพยาบาล ศูนยออกกําลังกาย รานอาหาร รานคา หอพัก ธนาคาร
ไปรษณีย KU. Home พุทธเกษตร
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต โดยกองกิจการนิสิต ศูนยให
คําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และในระดับคณะ มีระบบอาจารย
ที่ปรึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา โดย
ผานทาง Website ขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัย และคณะ
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิต
และศิษยเกา โดยมีโครงการสหกิจศึกษา ศูนยบมเพาะธุรกิจ โครงการดูงาน
นอกสถานที่ของคณะตางๆ และมีโครงการอบรมใหความรูใหมๆ ใหกับ
ศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปน
ประจําทุกป โดยมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการที่หนวยงาน
สนับสนุนและโครงการและกิจกรรมตางๆ
8. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ
บริการแกนิสิตและศิษยเกา สวนใหญเปนผลของหนวยงานสวนกลาง แตใน

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 6
5 บรรลุ
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 8
5 บรรลุ

265

ตัวบงชี้ที่
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รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ระดับคณะบางคณะไมมีการนําผลประเมินมาใชในการพัฒนา
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรูที่หลากหลาย และจัดบริการดานกายภาพที่เอื้อตอ
สุขภาพดีมาก เชน KITS กองวิเทศสัมพันธ สํานักหอสมุด หอจดหมายเหตุ
สํานักการกีฬา สถานพยาบาล หอพัก เปนตน
2. มีผลการสํารวจความตองการของนิสิตปที่ 1 ที่ครอบคลุมทุกคณะ
และมีผลการประเมินที่สามารถนําไปใชตอในการพัฒนาในระดับ
มหาวิทยาลัยไดดี
แนวทางการพัฒนา
1. ควรมีการประเมินคุณภาพการบริการ โดยการทําวิจัยเพื่อคนหา
ผลของการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการดานกายภาพ รวมถึง
สวนประกอบดานอื่นๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาระยะยาว
2. ควรนําผลการสํารวจความตองการไปใชตอในการพัฒนาในระดับ
คณะ หนวยงานตางๆ และควรมีการสํารวจความตองการที่ครอบคลุมใน
ทุกๆ ชั้นป
3. ควรสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตปที่ 1 หลังจากนิสิตได
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 เดือน เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ
4. ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาพัฒนาการ
จัดบริการแกนิสิตและศิษยเกาใหครบทุกหนวยงาน โดยเฉพาะในระดับ
คณะวิชาและควรวางแผนการพัฒนาใหชัดเจน
5. ถึงแมมหาวิทยาลัยจะมีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทั้ง
กายภาพและระบบขอมูลขาวสารตางๆ มากมาย แตมหาวิทยาลัยจะตอง
คํานึงถึงการบริหารจัดการที่กอใหเกิดคุณภาพในการบริการใหมากขึ้น
โดยเฉพาะการดูแลรักษา การปรับปรุงใหเกิดประโยชนการใชสอยสูงสุด
ความพอเพียงกับความตองการ และการสรางสุนทรียภาพ
6. เนื่องจากระบบการลงทะเบียนของนิสิตและ
การประเมินอาจารยผานระบบอินเทอรเน็ต ทําใหนิสิตไมพบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อชวยแกปญหาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรสรางระบบ
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ เชนเดียวกับการพัฒนากิจกรรมนิสิตใน
โครงการบัณฑิตยุคใหม เพื่อใหนิสิตไดพึ่งพาระบบอาจารยที่ปรึกษามาก
ขึ้น ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกปญหาเชิงสังคมอื่นๆ

ผลการประเมิน
ตนเอง

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

ตัวบงชี้ที่
3.2

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
ขอคนพบ
มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยดําเนินการได 3 ระดับ ดังนี้
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา โดยมีรายงานการประชุม ครั้งที่
3/2550 (28 พ.ย. 2550) ครั้งที่ 4/2550 (25 ธ.ค. 2550) ครั้งที่ 1/2551
(20 ก.พ. 2551) ครั้งที่ 2/2551 (24 เม.ย. 2551) เนนการใหนิสิตทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 15 กิจกรรม 100 หนวยชั่วโมง เพื่อใหนิสิต
มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาและดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ
สกอ.
2. มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยและองคการนิสิตจัดกิจกรรมนิสิต
ใน 5 ประเภท คือ
- กิจกรรมวิชาการ (เผยแพรความรูสูชนบท)
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ (การแขงขันกีฬาตางๆ )
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (อาสา
พัฒนาชนบท อนุรักษสิ่งแวดลอม)
- กิจกรรมนันทนาการ (รับนอง ประชุมเชียร ดนตรี)
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (การแสดงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา)
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับนิสิต
3 กลุมกิจกรรมหลัก ดานกีฬา บําเพ็ญประโยชน และศิลปวัฒนธรรม ตาม
ธรรมนูญนิสิต (ประกาศสภามหาวิทยาลัย) โดยมีองคการบริหาร องคการ
นิสิต สภาผูแทนนิสิต ชมรมกีฬา ชมรมบําเพ็ญประโยชน ชมรม
ศิลปวัฒนธรรม สโมสรนิสิตทุกคณะเปนผูดําเนินการ
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรม โดยมี
การสรุปผลการดําเนินงานในรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2550
และมีการประเมินผลความคิดเห็นกรรมการบริหารองคกรกิจกรรมนิสิตตอ
การไดรับประโยชนกิจกรรมนิสิต (วิทยาเขตบางเขน)
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
อยางตอเนื่อง

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 4
5 บรรลุ

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 4
5 บรรลุ
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รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
จุดเดน
1. มีจํานวนกิจกรรมและโครงการพัฒนานิสิต ครบทั้ง 5 ประเภท
โดยเนนโครงการบําเพ็ญประโยชน ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา และโครงการ
เหลานั้นไดสอดแทรกฐานความรูของคณะวิชาในลักษณะตางๆ ผานชมรม
2. การมีโครงการบัณฑิตยุคใหม เพื่อเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 15
กิจกรรม 100 ชั่วโมง เปนนโยบายการสรางสรรคที่ดีมาก และสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ควรเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เนนเชิงบูรณาการวิชาการ
บําเพ็ญประโยชน อนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการเขา
ดวยกัน โดยเฉพาะควรใหมีกิจกรรมวิชาการเสริมใหมากขึ้น
2. การสรางเกณฑในโครงการบัณฑิตยุคใหมที่กําหนดใหมีการเลือก
กิจกรรมพัฒนาตางๆ ไว 4 ประเภท (คุณธรรม ทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
บุคลิกภาพ และสุขภาพ) ควรมีการเชื่อมโยงกับการดําเนินกิจกรรมที่ระบุ
ไวในขอบังคับธรรมนูญนิสิตที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนานิสิต 3 กลุมหลัก
และ สกอ. เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ควรมีการรวบรวมขอมูลกิจกรรม/โครงการตางๆ แยกตาม
หมวดหมู 3 กลุมหลัก และสอดคลองกับ 5 ประเภทของ สกอ. โดยระบุถึง
การดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย องคการนิสิต สโมสร ชมรม คณะวิชา
หนวยยอยอื่นๆ
4. ควรนําผลการประเมินโครงการตางๆ มาพิจารณาในดานตางๆ
ทั้งความเหมาะสมของกิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณ เพื่อบูรณา
การโครงการตางๆ ใหเกิดการประหยัดการใชงบประมาณ เวลา และ
พิจารณาคุณภาพ ผลกระทบ (Impact) ที่มีตอมหาวิทยาลัยและตัวนิสิต

ผลการประเมิน
ตนเอง

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

องคประกอบที่ 4 การวิจยั
ตัวบงชี้ที่
4.1

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
ขอคนพบ
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ โดยการจัดตั้งหนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานกลางในการประสานและบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงานกลางในการ
พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อใหบริการ
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา
ตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยมหาวิทยาลัยมีการ
จัดสรรทรัพยากรการเงิน สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัย ตลอดจน
สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือ เรือนปลูกพืชทดลอง มีพื้นที่ แปลงทดลองวิจัย
เปนตน
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยการจัด
ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญแตละสาขาใหคําปรึกษา แนะนําอาจารยและ
นักวิจัย จัดประชุม สัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนา มีบริการ
ปรึกษาวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคดีเดน โดยการมอบดอกไมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลจากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย มอบ
โลประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งใหทุนเปนเงินรางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงาน
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
6 ขอ
5 บรรลุ

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําได 6 ขอ
5 บรรลุ
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270

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาค อุตสาหกรรม โดยมีระเบียบการพัฒนา
วิชาการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยไดใหความรวมมือทางการวิจัยกับ
หนวยงานภายนอก เชน บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน
จุดเดน
1. มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปน
ศูนยกลางในการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
2. ทุกหนวยงานใหความสําคัญกับงานวิจัย จะเห็นไดจากผลงาน
การวิจัยของแตละหนวยงาน
3. มีสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสนับสนุนภารกิจดานการ
วิจัย
แนวทางการพัฒนา
1. ควรมีกลไกสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการสราง
งานวิจัยเพิ่มขึ้น
2. ควรมีกลไกการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสูเชิง
พาณิชยเพิ่มขึ้น
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ขอคนพบ
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยมีสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม เปนหนวยงานในการเผยแพรงานวิจัย โดยสื่อตางๆ ไดแก
วารสารวิชาการ เอกสารเผยแพร และจัดนิทรรศการ รวมทั้งสนับสนุนใหนํา
ผลงานการวิจัยไปนําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม ทําหนาที่รวบรวม สังเคราะหและนําเสนอเผยแพรใน
รูปแบบตางๆ
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดสราง

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
5 ขอ
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําได 5 ขอ
5 บรรลุ

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เครือขายสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกในนามของ AGRIS รวมกับ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) มีศูนยเครือขายความ
รวมมือทั่วโลก รวมทั้งเครือขายสารสนเทศเกษตรไทย เปนตน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน ไดแก
โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจ มีกลไกเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในการนําผลงาน
ทางการวิจัยไปใชเชิงพาณิชย รวมกับบริษัทภาคเอกชน ตลอดจนรวมมือ
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนตน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย
เจาของผลงาน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสํานักบริการวิชาการใหบริการใน
การยื่นจดสิทธิบัตรหรือคุมครองทรัพยสินทางปญญา และจัดกิจกรรม
เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนอันเกิดจากงานวิจัย
จุดเดน
มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
ครบวงจร
แนวทางการพัฒนา
ควรสนับสนุนใหบุคลากรสรางงานวิจัยที่เปนประโยชนและจด
สิทธิบัตร เพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติใหมากขึ้น

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

4.3

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอจํานวนอาจารยประจํา
ขอคนพบ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 367,044.54 บาท เงิน
สนับสนุนจากภายใน 259,521,607 บาท และเงินสนับสนุนจากภายนอก
สถาบัน 531,521,607 บาท รวม 790,709,093 บาท มีอาจารยประจําจํานวน
2,178 คน นักวิจยั 316 คน รวม 2,494 คน
จุดเดน
อาจารยและนักวิจัยไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกในสัดสวนที่
สูงกวาเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา
การทําวิจัยของคณาจารยจะทําอยูใ นกลุมหรือคณะที่สนใจ แตบางคณะ
ไมสนใจการทําวิจัย ควรมีการสนับสนุนใหทําการวิจัยใหมากขึ้น

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
300,000 บาท/
คน
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําได 367,044.54
บาท/คน
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่
4.4

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ขอคนพบ
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและอนุสิทธิบัตรและนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับรอยละ
41.38 มีงานวิจัยตีพิมพเผยแพรระดับชาติ และนานาชาติ 1,010 เรื่อง จด
สิทธิบัตร 14 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง จํานวนอาจารยและนักวิจัยรวม
2,494 คน

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 40
5 บรรลุ

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดรอยละ
41.38
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 25
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดรอยละ
26.22
5 บรรลุ

จุดเดน
มีคณาจารยสนใจทําการวิจัยเปนจํานวนมาก รวมทั้งผลงานสามารถ
จดสิทธิบัตรได
แนวทางการพัฒนา
1. ควรสงเสริมใหคณาจารยบางสวนที่ยังไมทําวิจัยใหทําการวิจัย เพื่อ
แสวงหาความรูใหมๆ มากขึ้น
2. ควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบการใหคาตอบแทนผูวิจัยเพื่อสราง
แรงจูงใจใหมีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับนโยบายในการพัฒนา
ไปสูการเปน Research University
4.5

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ขอคนพบ
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed
journal และในฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
เทากับ 26.22 จํานวนอาจารยประจํา 2,255 คน และนักวิจัย 319 คน บทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิง 675 บทความ
จุดเดน
1. เปนแหลงความรูและแหลงอางอิงทางวิชาการดานเกษตรที่ไดรับการ
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติเปน
จํานวนมาก
แนวทางการพัฒนา
ควรผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชยใหมากขึ้น

272

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

องคประกอบที่ 5 บริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่
5.1

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
สถาบัน
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการได 7 ระดับ ดังนี้
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการ
บริการวิชาการแกสังคม โดยระบุในนโยบายและแผนการบริหารดาน
บริการวิชาการ พ.ศ. 2550-2554 กําหนดเปาหมายผลผลิตและหนวยงานที่
รับผิดชอบ โดยแตละหนวยงานมีการใชแผนดังกลาวเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน กําหนดฐานเปาหมาย ในป 2550 คือ 3 โครงการตออาจารย
ประจํา 1 คน
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานและหนวยงานดําเนินการใหบริการ
วิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 3 ชุด คือ คณะกรรมการนโยบาย
การบริการวิชาการ คณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Forum) สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม และสํานักงานบริการวิชาการ
3. มีการกําหนดระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมี
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการพัฒนา
วิชาการ พ.ศ. 2547 ระบุเรื่องการรับงาน การกําหนดและจัดสรรคา
ใหบริการ การดําเนินงานและการรายงานผล
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด ในแตละ
โครงการ การดําเนินงานตามแผนและรายงานผลการประเมินผลการ
ฝกอบรมมีการดําเนินการอยางเปนระบบ ในทุกโครงการ โดยมีการระบุ
ผูทําหนาที่ในการประเมินผลในทุกโครงการ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง เกี่ยวกับ การพัฒนาการใหบริการ
วิชาการตามแนวนโยบาย จากรายงานผลการประเมินคุณภาพอยางชัดเจน
ในแบบฟอรม NO. สปค 01
6. มีการทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการ
แกสังคมเขากับการเรียนการสอน เชน ในแผนการสอนรายวิชา 007453
อาหารและเครื่องปลูก ระบุการ บูรณาการกับ โครงการวิเคราะหปริมาณ

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 5
5 บรรลุ
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 7
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่

5.2

274

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ไนเตรทในผลผลิตพืชสวน การบูรณาการโครงการพัฒนาวิชาการ การ
จัดการศัตรูพืชและควบคุมคุณภาพของพืชผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส
มาใชรวมกับรายวิชา 011411 Fundamentals of Pest Management
การจัดการศัตรูพืชเบื้องตน เปนตน
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคม
กับงานวิจัย เชน โครงการถายทอดเทคโนโลยีการใชแบคทีเรียทีบีเพื่อการ
ทําเกษตรดีที่เหมาะสม มาใชรวมกับงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ
แบคทีเรีย Bacilius thuringientsis สายพันธุไทยของภาควิชาโรคพืชฯ
เปนตน
จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2547 ที่เนนให
มีการเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดย
ระบุในหมวดที่ 2 ขอ 10 ที่มีการระบุใหผูรับงานพิจารณานิสิตเขาเปน
ผูรวมงาน ทั้งรายวิชาที่มีการการเรียนการสอน และ งานวิจัย
แนวทางพัฒนา
ควรมีการทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับภารกิจของมหาวิทยาลัยและทุกคณะ
รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
ขอคนพบ
รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติตออาจารยประจํา เทากับ
38.94 โดยมีอาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพ จํานวน 878 คน จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 2,255
คน
จุดเดน
คณาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย มี ศั ก ยภาพสู ง ได รั บ การยอมรั บ ในวง
วิชาการจึงไดรับเชิญไปเปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพอยางตอเนื่อง

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 35
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 38.94
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่

5.3

5.4

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
แนวทางพัฒนา
ควรมีกลไกสงเสริมศักยภาพของอาจารยไดรับการเผยแพรสูประชาคม
ภายนอกอยางกวางขวาง
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความ ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและ นานาชาติตออาจารยประจํา
ขอคนพบ
รอยละของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และ นานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ 90.96 โดยมี โครงการและ
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 1,981 โครงการ อาจารย
ประจําไมรวมผูลาศึกษาตอ จํานวน 2,178 คน
จุดเดน
มีโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการและสังคมจํานวนมากแสดงถึง
ศักยภาพของทั้งบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัย และ การยอมรับ
จากประชาคมภายนอกมหาวิทยาลัย
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขอคนพบ
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จากรายงาน
ผลการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 คิดเปน รอยละ 69.49 ผูรับบริการมี ความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
น้ําหนัก
คะแนน
คา
งานบริการ
รอยละ
คาเฉลี่ย รอยละ
ความพึงพอใจในการ
3
3.90
78.13
ใหบริการ
บทบาทของสถาบันที่มี
5
3.21
64.31
ตอสังคม
รวม
8
3.47
69.49
ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณารายละเอียดในรายงานผลการวิจัย
เชิงสํารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่
ไดคะแนนนอย เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการเพิ่มขึ้น

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 85
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําได รอยละ
90.96
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
รอยละ 75
5 ไมบรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดรอยละ
69.49
5 ไมบรรลุ
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องคประกอบที่ 6 ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่
6.1

276

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ดําเนินการได 4 ระดับ ดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
โดยกําหนดเปนนโยบายการบริหารและแผนปฏิบัติการ ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย
กําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทางการจัดกิจกรรม
2. มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ
แผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมศาสนาและพิธีกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสืบทอดประเพณี
กิจกรรมที่แสดงถึงความเปนมาทางประวัติศาสตร กิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ
ดนตรี และนาฏศิลป เปนตน
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดาน
การเรียนการสอน เชน รายวิชาภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม การวิจัย เชน ภูมิ
ปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผาไทในสมัยกอนประวัติศาสตร และ
การบริการวิชาการ เชน การจัดนิทรรศการของสํานักพิพิธภัณฑและ
วัฒนธรรมการเกษตร
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสราง
บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง โดยมี
การสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวขอ “พิพิธภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรม
การเกษตรของชนเผาไท” และหัวขอ “ถิ่นกําเนิดของชนชาติไทย” โครงการ
วัฒนธรรมสัญจร
จุดเดน
มีการจัดตั้งหนวยงานรองรับภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปน
การเฉพาะ คือ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการเนนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร ซึ่งเปน
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 6
5 บรรลุ
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 4
5 ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่
7.1

7.2

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได ในระดับสากล
ขอคนพบ
สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได ในระดับสากล มหาวิทยาลัย
ดําเนินการได 3 ขอ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีและคณะผูบริหาร
นํากรอบนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว จัดทํา
แผนปฏิบัติการ
2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ครั้ง
3. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานและสงเสริมการบริหารงาน โดย
ใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร เชน องคประกอบของสภาประกอบไป
ดวยผูแทนคณาจารย 8 คน ผูบริหาร 8 คน และ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 11
คน เปนตน
มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอยละ 100 ของแผน ใน
การประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ 78.13 โดยมีการ
สงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชุม
รอยละ 50 (6 ครั้ง)
ขอเสนอแนะ
1. สภามหาวิทยาลัยควรมีการประเมินผลงานของอธิการบดีโดยมี
การกําหนดหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
2. ควรสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันทุก
ครั้ง
3. ควรแจงใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดทราบเกี่ยวกับ
เกณฑการประเมินสภามหาวิทยาลัย
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ขอคนพบ
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ดําเนินการได 4 ระดับ ดังนี้
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ
2 คะแนน
เปาหมาย
5 ขอ
5 ไมบรรลุ

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ
1 คะแนน
เปาหมาย
ทําได 3 ขอ
5 ไมบรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 4

อิงเกณฑ
เทากับ
3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 4

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

277

ตัวบงชี้ที่

7.3

7.4

278

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
โดยดําเนินการตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูบริหาร
แตละระดับ
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใช
ศักยภาพ ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยมีการกําหนดนโยบายการบริหารและแผน ปฏิบัติการ
ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและประจํามหาวิทยาลัย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย
ฯ แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสํานักและสถาบัน เมื่อดําเนินการครบ 1 ป หลังจากการแถลง
นโยบาย
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตาม
ผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน โดยมีโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และมีการสงผูบริหารเขาอบรมในหลักสูตรตางๆ
จุดเดน
มีคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของผูบริหาร
มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู
ขอคนพบ
มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ได 1 ระดับ ดังนี้
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหง
การเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัย
รับทราบ โดยมีการประชุมพิจารณาการจัดทําแผนการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารจัดการการฝกอบรม และประชาสัมพันธผาน
website
ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรใหความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการ
ความรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับเพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
การจัดการความรูของหนวยงานตางๆ
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษา
ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยดําเนินการ

ผลการประเมิน
ตนเอง
5 บรรลุ

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 5
5 ไมบรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 1 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 1
5 ไมบรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย 4
ระดับ
ดําเนินการ 6

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย 4
ระดับ
ประเมินให 5

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ ผลการประเมิน
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตนเอง
ได 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 4 ; บรรลุ
ป พ.ศ. 2551 - 2554 โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของแผน มีการกําหนด
เปาหมายเชิงพรรณนาของการพัฒนาบุคลากร และมีการดําเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรตามแผน
2. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดสรรอัตรากําลังเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญาเอกใหกับคณะตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ มีการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู
ของบุคลากร และมีการอนุมัติใหบุคลากรไปรวมสัมมนา อบรมภายนอก
มหาวิทยาลัยดวย มีการดําเนินการดานการสรางขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและ
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ
3. มีสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดี
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข โดย
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และมีคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร 5 ดาน คือ
สวัสดิการเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัย สวัสดิการดานอุปโภค สวัสดิการ
เพื่อคุณภาพชีวิต สวัสดิการดานรถโดยสาร สวัสดิการดานสุขภาพ ใหกับ
บุคลากร และมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร เพื่อชวยเหลือ
บุคลากรที่ประสบภัยดวย มีบริการหองออกกําลังกาย สนามกีฬา สระวาย
น้ํา รวมทั้งการสงเสริมการออกกําลังกาย อาทิ การจัดแขงขันกีฬาของ
บุคลากร การเตนแอโรบิค มีการปรับปรุงโรงอาหารกลางเพื่อใหมีการ
บริการที่ถูกสุขลักษณะแกบุคลากร นิสิตและผูมาใชบริการทั่วไป มีการ
ดําเนินการดานภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความรมรื่นและเปน
ระเบียบ เชนมีการจัดการดานระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการลดประชากร
สุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัย เปนตน
4. มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยมี
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
ระดับ
; บรรลุ
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7.5

280

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ทุกระดับอยางเปนระบบ โดยอนุมัติใหสภาขาราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําวิจัยสถาบัน เรื่อง “ความคิดเห็น
บุคลากร เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยตอนโยบาย
การบริหาร และนําเสนอผลวิจัยตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จุดเดน
มหาวิทยาลัย ใหความสําคัญดานสุขภาพของบุคลากรโดยการลงทุน
ดวยงบประมาณจํานวนมากในการปรับปรุงโรงอาหารใหถูกสุขลักษณะ
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยควร
เพิ่มเติมขอมูลตัวเลขอัตรากําลังดานคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ การ
เกษียณอายุ การทดแทน เพื่อใหเห็นภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและนําขอมูลไปเชื่อมโยงกับการดําเนินงานดานอื่นๆ อาทิ
สัดสวนคุณวุฒิ/ตําแหนงวิชาการ สัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลา ทั้งนี้ควร
รวบรวมขอมูลดานบุคคลากรและแผนความตองการบุคลากรสายงานตางๆ
ของทุกคณะ ทุกหนวยงาน โดยจัดทําเปนรูปเลมมีการวิเคราะหและวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ควรดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอผลการ
ดําเนินงานการบริหารงานดานตางๆ หลังการรายงานผลงานการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกปโดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจอยางเปนระบบ ซึ่ง
อาจมอบใหสภาขาราชการ หรือหนวยงานภายนอก เปนผูดําเนินการ และ
ควรรายงานการนําผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุงดวยทุกครั้ง
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการ
วิจัย
ขอคนพบ
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและ
การวิจัย มหาวิทยาลัยดําเนินการได 6 ระดับ ดังนี้
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจโดย
กําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศไว ตามขอที่ 2.2.1 คือ พัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจและการบริหารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(http://www.ku.ac.th/euniversity/policy.html) ควบคูกับการจัดทําแผน
แมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2552 – 2554 (http://www.ku.ac.th/euniversity/ict52-54.html)

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย 4
ระดับ
ดําเนินการ 6
ระดับ
; บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ประเมินให 6
ระดับ
; บรรลุ

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
2. มีฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร (https://mic.ku.ac.th/person/index.php) มี
ขอมูลดาน
การเรียนการสอน บุคลากร และงบประมาณ มีการดําเนินการจัดเก็บขอมูล
เพื่อใชเปนฐานขอมูลอื่นๆ ดวย เชน ระบบรายงานขอมูลอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งรวบรวมขอมูลภาระงานของอาจารยทั้ง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค ระบบ
โครงการวิจัย ระบบรายงานเกรด ฐานขอมูลเหลานี้มีการเชื่อมโยงกันใน
บางสวนดวย
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศซึ่งรวมถึงระบบ
ฐานขอมูลที่อยูในระบบดวย การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบฐานขอมูลมีหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบ ภายใตการดูแล
ระบบเครือขายโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร และมีรองอธิการบดีฝาย
สารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแลการขับเคลื่อนนโยบาย
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยใหสํานัก
บริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําการประเมินความ
พึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการ
ระหวางปการศึกษา 2550 โดยระบบออนไลน
5. มีการนําผลประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
โดยผูชวยผูอํานวยการฝายสารสนเทศ สํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานผลการปรับปรุงฐานขอมูล จํานวน 7
รายการ
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบ
เครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐาน
กําหนด โดยการจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากรและ
หลักสูตร ของภาคการศึกษาที่ 1/2551 ใหกับ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
จุดเดน
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและดําเนินการดานสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดทําระบบฐานขอมูลที่จําเปนตอการบริหารงานอยาง
ตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
ควรเรงดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสมบูรณและมีการ

ผลการประเมิน
ตนเอง

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
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ตัวบงชี้ที่

7.6

282

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งมีนโยบายประสานฐานขอมูลของหนวยงานทีมีการ
ดําเนินการของตนเองใหเขากับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถาบัน
ขอคนพบ
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล ภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสถาบัน มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผาน
ชองทางตางๆ อาทิ เอกสารประชาสัมพันธ มก. สื่อสิ่งพิมพ KU online
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย ปายไฟวิ่ง โทรศัพท วิทยุ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่
เปดเผยและเปนที่รับรูกัน 6 ชองทาง โดยผานทาง Web board ตูรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน โทรศัพทสายดวน การสอบถามความคิดเห็น
ในที่ประชุม เวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การจัดประชาพิจารณ
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน
โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม สรุป
ความคิดเห็นของนิสิตจากขอมูลในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเสนอผูบริหาร
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน โดยมี
การแตงตั้งบุคคลภายนอกเขามาเปนคณะกรรมการ และมีคณะทํางาน
ภาคประชาชน เขามามีสวนรวม จํานวน 15 ชุด คณะกรรมการมีการ
ประชุมรวมกันเฉลี่ยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการและกลไกการติดตาม ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
โดยมหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามตรวจสอบในเรื่องตางๆ เชน การให
ภาคประชาชนเขาตรวจสอบนโยบายและแผนการดําเนินงานการพัฒนา
สหกรณอยางสม่ําเสมอทุก 1 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และจัดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีสถานีวิทยุ มก. ที่อยูในทุกภูมิภาคและมีการ
เชื่อมโยงกับวิทยุชุมชน
2. มีศูนยราชการใสสะอาดที่สามารถใหประชาชนทั่วไปแจงขอมูล
เสนอแนะ รองเรียนได และมีการสรุปขอมูลนําเสนอเพื่อใชเปนขอมูลในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 5
;บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 5
; บรรลุ

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงชี้ที่

7.7

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
3. มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมมาเปน
กรรมการของมหาวิทยาลัยในชุดตางๆ ทั้งระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรจัดกระบวนการหรือกลไกการติดตามการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน ชองทาง รูปแบบ
รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบ โครงการ ประเด็น หรือเรื่องที่จะให
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนควรกําหนดไวใหชัดเจน
2. ควรนําขอเสนอจากการรับฟงในทุกชองทาง ไปกําหนดแนวทาง
หรือแผนการบริหารงาน
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ขอคนพบ
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เทากับ 4.78 เปนรางวัลดานการวิจัย
รอยละ 91.87 จากรางวัลที่ไดรับทั้งหมด โดยอาจารยไดรับรางวัลรางวัล
ทั้งหมด 123 คน เปนรางวัลดานการวิจัย 113 คน ดานวิชาการ 10 คน
จํานวนอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 2,574 คน
จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีแนวทางที่ดีในการสงเสริม สนับสนุน การจัดเวที
ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานวิชาการ ในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันสูเวทีประกวดภายนอก
แนวทางการพัฒนา
1. การรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรางวัลผลงานวิชาการของ
อาจารย โดยแสดงหลักฐาน เชน โครงการที่จัด สําเนาภาพประกาศเกียรติ
คุณ วุฒิบัตร หรือภาพถายรับรางวัลที่แสดงใหเห็นวาเปนระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
2. ควรจัดทําขอมูลการไดรับรางวัลของอาจารยและนักวิจัย
โดยเฉพาะอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ ระดับนานาชาติ
ตามคําจํากัดความของ สกอ. โดยระบุชื่ออาจารยที่ไดรับรางวัล ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัลหนวยงานที่ใหรางวัลและชวงเวลาที่ไดรับรางวัลพรอมหลักฐาน
ประกอบ

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ 3
เปาหมาย
รอยละ 2
; บรรลุ

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ 3
เปาหมาย
ระดับ 3
; บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่
7.8

284

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ขอคนพบ
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพ เปนประธานและผูแทนจากหนวยงานในระดับคณะ
สํานัก สถาบัน เปนคณะกรรมการ
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไดวิเคราะหปจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญตาม
คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยมีแผนบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงและกําหนดเวลาแลว
เสร็จ รวมถึงผูรับผิดชอบ นอกจากนี้ไดมีการจัดอบรมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อสรางความรูความเขาใจการบริหารความเสี่ยง
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
มีการติดตามความคืบหนาในการดําเนินการจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อใหการจัดการความเสี่ยงบรรลุผลสําเร็จ
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนฯ ป 2550 และกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
แผนฯ โดยอธิการบดีลงนามเห็นชอบ

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 5
5 บรรลุ
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 5
5 บรรลุ

ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 2 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 5
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 8
5 บรรลุ

จุดเดน
มีคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ดี ทําใหมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนใหแกผูบริหารและบุคลากรในระดับ
ตางๆ

7.9

แนวทางการพัฒนา
1. ควรเพิ่มประเด็นความเสี่ยงในดานอื่นๆ นอกเหนือจาก 4 ดาน คือ
ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการ
บริหารจัดการ
2. ควรจัดอบรมผูบริหารในหนวยงานตางๆ เพื่อสรางความรูความ
เขาใจการบริหารความเสี่ยงใหเพิ่มขึ้น
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
ขอคนพบ
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล มหาวิทยาลัยดําเนินการได 8 ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีกองแผนงาน และสํานักคณะกรรมการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ เปนหนวยงานในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย โดยมีปฏิทินการ
ประเมินผลภายในของกองแผนงาน และ ก.พ.ร.
3. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย โดยมีกองแผนงานเปนผูดําเนินการและมีการจัดทําคํา
รับรองระหวางอธิการบดีและผูบริหารของคณะ สํานัก สถาบัน ในการ
กําหนด ตัวบงชี้ และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือ
เทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทํา Strategy Map ของคณะ สํานัก สถาบัน ซึ่ง
ปรากฏอยูในแผนกลยุทธของหนวยงาน และรายงานประจําปของทุก
หนวยงาน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
ระดับคณะหรือเทียบเทา มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรในระดับ
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ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
คณะ สํานัก สถาบัน โดยเอกสารคําของบประมาณ และรายงาน SAR ของคณะ
สํานัก สถาบัน
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ โดยมีการกําหนดใหมี
การรายงานผลตามปฏิทินการดําเนินงานของ ก.พ.ร.
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตาม
คํารับรอง โดยมีรายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนโดย
คณะกรรมการ ก.พ.ร. มก.
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไป
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ โดยจัดสรรเงินรางวัลที่ไดรับจาก
ก.พ.ร. ใหแกบุคลากร

ผลการประเมิน
ตนเอง

ขอเสนอแนะ
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยควรมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานใหตรงเวลาตามปฏิทินที่กําหนดของกองแผนงานและ ก.พ.ร.
มก.
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่
8.1

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย
ดําเนินการได 7 ระดับ ดังนี้
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย โดยแผนกลยุทธที่นําเสนอใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548-2551) มีลักษณะเปนการจัดงบประมาณ
รายป
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และ
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีการ
กําหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเงินรายไดแตละ
ประเภทของมหาวิทยาลัย มีการนําเงินรายไดไปแสวงหาผลประโยชนใน
การลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุนกูและตราสาร รวมทั้งมีหลักเกณฑและ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตางๆ ผานระบบเครือขาย eRevenue
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินระบบอิเล็กทรอนิกส ที่
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
ไดแก ระบบงบประมาณ (e-Budget) ระบบ GFMIS และระบบ
บัญชี 3 มิติ
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยมีการรายงาน
เปนรายเดือน และรายไตรมาส ที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เงินรายได เงิน
ฝากธนาคารและหลักทรัพย ลูกหนี้เงินยืม รายรับจริง รายจายจริงของ
งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง โดย
มีการรายงานผลการวิเคราะหทางการเงินที่เกี่ยวของกับคาใชจาย
สถานภาพทางการเงิน และความมั่นคง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด รวมทั้งมีการรายงาน การตรวจสอบและการรับรองงบการเงินทุก

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 7
5 บรรลุ
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 7
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่

8.2

288

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
โครงการ โดยเฉพาะโครงการพิเศษ โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากการรายงานทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ
โดยมีบันทึกชวยจําการประชุมระหวางอธิการบดี รองอธิการบดีกํากับดูแล
และผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบขอมูลและมอบหมายใหมี
การเรงรัดติดตามการใชเงินของหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย และมี
การนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ
จุดเดน
1. มีกลไกในการบริหารจัดการเงินรายไดแตละประเภทของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนให
เกิดผลประโยชนเพิ่มขึ้นจากเดิม
2. มีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงินระบบอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย
ทําใหสามารถวิเคราะหและจัดทํารายงานผลทางการเงินเปนรายเดือน และ
รายไตรมาส ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
3. มหาวิทยาลัย มีศักยภาพในการเพิ่มสัดสวนของเงินรายไดจาก
แหลงภายนอก เนื่องจากมีความพรอมทางดานวิชาการ บุคลากร สถานที่
และเครื่องมืออุปกรณ
แนวทางการพัฒนา
ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะที่
ชัดเจน แยกจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ
วิเคราะหและจัดทําแผนกลยุทธการเพิ่มรายไดจากแหลงเงินภายนอก
มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
ขอคนพบ
มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน โดย
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 4 คณะ ประกอบดวย 1) คณะกรรมการวาง
แผนพัฒนาทางกายภาพ 2) คณะอนุกรรมการสวัสดิการยานพาหนะ
3) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) คณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุด
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายงานผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ชุด

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 4
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 5
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
และมีประกาศ กฎระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรตางๆ ใหหนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัยทราบหลักเกณฑและสามารถใชทรัพยากรตางๆ รวมกันได
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย
โดยมีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ดานการใชบุคลากร
ภายนอกรวมกัน เชน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
เปนตน
5. มีรายงานผลการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่เกิดจาก
การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น เชน สามารถประหยัดงบประมาณ
ได 12 ลานบาท จากการใชอาคาร สถานที่ เปนตน
จุดเดน
มีระบบและกลไกการบริหารจัดการใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ทรัพยากรตางๆ ของมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติ และดําเนินการใหมีการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รวมกับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน
มีสวนชวยใหเกิดการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิผล
แนวทางการพัฒนา
การใชทรัพยากรของสถาบันรวมกับหนวยงานอื่นภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงการบริหารจัดการที่
กอใหเกิดคุณภาพการใหบริการ เชน การดูแลรักษาและปรับปรุง
ทรัพยากรใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน มารยาทการใหบริการ เปนตน

ผลการประเมิน
ตนเอง
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่
9.1

290

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย ดําเนินการได 7 ระดับ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีคูมือระบบประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร KU.QA 2548 คูมือดัชนีประเมิน
และเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
สําหรับคณะวิชา ป 2551 คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับสํานัก สถาบัน ป
2551 คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ป 2551 มี
แผนงานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ
สํานัก และสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
คณะกรรมการสวนกลาง ซึ่งมีอธิการบดีและรองอธิการบดีทุกฝาย เปนที่
ปรึกษา รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ เปนผูกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สวนภาคี
ภายนอกมีการนําขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
มากําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของ
สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และมีการปรับเพิ่มตัวบงชี้ตามอัตลักษณของ
หนวยงานตางๆ ระดับคณะวิชา มี 47 ตัวบงชี้ ระดับสํานัก สถาบัน มี 35 ตัว
บงชี้ ระดับวิทยาเขต มี 65 ตัวบงชี้ และระดับมหาวิทยาลัย มี 41 ตัวบงชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 5
5 บรรลุ
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 7
5 บรรลุ

ตัวบงชี้ที่

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยาง
ตอเนื่องเปนประจํา ตั้งแตปการศึกษา 2544 จนถึงปจจุบัน โดยในป
การศึกษา 2550 มีการรายงานกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
เกี่ยวกับ กําหนดการประเมิน การจัดสง SAR การรายงานผลการประเมิน
การติดตามและรวบรวมขอมูลปอนกลับ
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยมีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเปนภาพรวมของแต
ละกลุมสาขาวิชา และกลุมหนวยงานสนับสนุน จํานวน 17 ฉบับ มีการ
นําเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของแตละหนวยงาน
และระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) ตามกระบวนการของ CQI (Continuous Quality Improvement)
มีการตรวจติดตามผลการดําเนินงานที่เปนระบบ และมีการสรุปผลการ
ประกันคุณภาพที่นํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางชัดเจน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
โดยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสวนกลางสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก ระบบฐานขอมูลนิสิต ฐานขอมูลการ
บริหารหลักสูตร ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม
ฐานขอมูลงานบุคคล และฐานขอมูลงานการเงิน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีการสงเสริมใหทุกหนวยงานภายในมีโครงการและ
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน เชน โครงการเยี่ยมบาน
คุณภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ เปนตน สําหรับเครือขายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย มี
โครงการและกิจกรรม เชน โครงการสัมมนาเรื่อง การสรางเครือขายองคกร
การเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง เปนตน
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจน มีเอกสารที่เปนคูมือของหนวยงานระดับตางๆ มีแผนงานการ

ผลการประเมิน
ตนเอง
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ
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ตัวบงชี้ที่

9.2
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รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ประกันคุณภาพและสามารถปฏิบัติไดตามแผนที่กําหนด การดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษามีระบบที่เปนมาตรฐาน
2. สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก มีสวนรวมตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ และมี
หลักฐานการดําเนินงานประกอบที่ชัดเจน
แนวทางการพัฒนา
ควรมีผูทรงคุณวุฒิดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในการใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของระดับหนวยงานตางๆ และระดับ
มหาวิทยาลัย
มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต
ขอคนพบ
มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นิสิต มหาวิทยาลัยดําเนินการได 4 ระดับ ดังนี้
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นิสิต โดยกําหนดใหทุกคณะวิชา ทุกวิทยาเขตดําเนินการใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตทั้งการจัดโครงการและ
กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 1 จัดทําเอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหนิสิตไดทราบ
2. มีระบบสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับ
กิจกรรมนิสิตโดยจัดการสัมมนาผูนํานิสิต เรื่อง บทบาทนิสิตในการสงเสริม
และสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีรายงานสรุปผล
โครงการดังกลาว
3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยนิสิตทุกคนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนทุก
รายวิชาผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย และนิสิตมีสวนรวมในการ
บริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมและโครงการของนิสิต โดยใชกระบวนการ PDCA ในการจัด
กิจกรรมและโครงการตางๆ
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหผูแทนนิสิตรวมเปนกรรมการประกัน

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ระดับ 4
5 บรรลุ

อิงเกณฑ
เทากับ 2 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 4
5 บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่

9.3

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ ผลการประเมิน
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ตนเอง
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีกลไกใหแกนักศึกษาไดมีสวน
รวมดังกลาว
2. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนิสิตทุกคณะใชกระบวนการ PDCA
ในการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ โดยเขียนไวใหชัดเจนในโครงการและ
รายงานผลการดําเนินงานแตละโครงการใหครอบคลุมกระบวนการ PDCA
อิงเกณฑ
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เทากับ 3 คะแนน
ขอคนพบ
เปาหมาย
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ 5
มหาวิทยาลัยดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้
5 บรรลุ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

อิงเกณฑ
เทากับ 3 คะแนน
เปาหมาย
ทําไดระดับ 5
5 บรรลุ

การศึกษาภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องโดย
ดําเนินการตามรูปแบบของ สกอ. 9 องคประกอบ 47 ตัวบงชี้ สําหรับ
หนวยงานระดับคณะ สวนหนวยงานสนับสนุนดําเนินการตามรูปแบบ 6
องคประกอบ 35 ตัวบงชี้ สําหรับกลุมสถาบันและ 27 ตัวบงชี้ สําหรับกลุม
สํานัก โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของ
หนวยงานตางๆ มีการประเมินระดับคณะ สถาบัน สํานัก และระดับ
มหาวิทยาลัย

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาตัวบงชี้ของ สกอ. สม
ศ. และ ก.พ.ร. และเพิ่มตัวบงชี้เปนอัตลักษณของหนวยงาน และของ
มหาวิทยาลัย

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนดโดยจัดสงใหกับ
สกอ. สมศ. และเผยแพรทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย สําหรับการประเมิน
คุณภาพภายใน มีการจัดสงรายงานการประเมินคุณภาพใหทุกหนวยงาน
และทุกวิทยาเขตไดรับทราบ

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่องโดยมีการนําผลการประเมินของแตละหนวยงาน
เสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหขอเสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน มีการกําหนดใหทุกหนวยงานจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามกระบวนการของ CQI และ
มีการตรวจติดตามการดําเนินงานดังกลาวอยางตอเนื่อง และชัดเจน
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รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใชประกอบการ
พิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ
มีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ ประเภทการ
พัฒนากระบวนการภายในระบบประกันคุณภาพและประเภทการพัฒนา
ประสิทธิภาพตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน มีเอกสารรวบรวมผลงาน
การนําเสนอโครงการ รางวัลคุณภาพ ประจําป 2550 เผยแพรการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดเดน
1. สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรสวนใหญให
ความสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ
หนวยงานตางๆ ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยมีผูบริหารระดับรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและมีสํานักประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่ดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพที่เขมแข็งมาก
3. มีระบบในการตรวจติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องทั้ง Quality Control Quality Auditing, Quantity
Assessment นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการตามลักษณะของ Quality
Accreditation คือ โครงการรางวัลคุณภาพอีกดวย
แนวทางการพัฒนา
1. ควรมีการทบทวนและสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาใหทุกหนวยงานเห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางแทจริง
2. ควรมีการสรางความเขาใจรวมกันของบุคลากรทุกฝายและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
ความหมายของตัวบงชี้และเกณฑการประเมินแตละระดับ เนื่องจากยังมี
การตีความหมายไมสอดคลองกันในบางสวน
3. ควรพิจารณาปรับปรุงตัวบงชี้ของหนวยงานสนับสนุนใหมีความ
สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและสนับสนุนใหหนวยงานมีตัวบงชี้ที่
แสดงอัตลักษณของหนวยงานดวย

ผลการประเมิน
ตนเอง
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ผลประเมินของ
คณะกรรมการ

4.5.2 สรุปรายงานการตรวจเยี่ยมหนวยงานของมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร ไดกอตั้งเปนคณะเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เปนคณะลําดับที่ 11 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2524 ในปจจุบัน คณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาศาสตร ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาศิลปาชีพ ภาควิชาศิลปนิเทศ ศูนยภาษา และสถาบันขงจื๊อ
ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรไดปรับแนวคิดจากการศึกษาที่เสร็จสมบูรณในตัวเอง มาเปนการศึกษาที่เปน
เครื่องมือเอื้อตอการนําไปประกอบอาชีพ ดังนั้นรูปแบบของการจัดการศึกษาจึงมี 2 รูปแบบ คือ เปน
วิชาการดานมนุษยศาสตรแบบดั้งเดิม และเปนวิชาชีพที่มีการผสมผสานระหวางวิชาการกับวิชาชีพ
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคม คณะมนุษยศาสตร นอกจากจะรับภาระในการจัดเรียงการ
สอนวิชาการศึกษาทั่วไปและภาษาตางประเทศพื้นฐานใหแกคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แลว ยังเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 พบวา คณะ
มนุษยศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ และมีการ
ดําเนินการตามดัชนีประเมินครบทั้ง 47 ดัชนี
ผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินฯ พบวา การประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน
4.02 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 3.57 อยูในเกณฑดี
จุดเดน
1. คณะมนุ ษ ย ศ าสตร มี ก ารจั ด การเรี ย นที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ที่ มี ก ระบวนการที่ เ ด น ชั ด
ประกอบกั บ ให ก ารสนั บ สนุ น ใหอ าจารย ทํา วิ จัย พัฒ นาการเรี ย นการสอนในทุ ก ระดับ แสดงถึ ง การให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของนิสิตอยางแทจริง
2. นิสิตมีทักษะในการแสวงหาความรู ซึ่งเปนทักษะสําคัญในอนาคต ทําใหนิสิตเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงาน สามารถเรียนรูและปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดงาย
3. มีหลักสูตรสหกิจศึกษาที่มีความเขมแข็ง
4. คณะมีทีมอาจารยที่มีคุณภาพ ใหความสําคัญกับการพัฒนานิสิตในทุกดาน
5. มีการปรับปรุงหลักสูตรมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
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แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการสรางระบบของอาจารยที่ปรึกษาใหชัดเจน เปนรูปธรรม และประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง
2. ควรจัดบริการเพื่อพัฒนาวิชาชีพแกศิษยเกา
3. ควรสราง Brand Identity ทีแ่ สดงถึงอัตลักษณของคณะ โดยการระดมความคิดเห็นจากผูมี
สวนรวมทัง้ หมด และควรกําหนดตัวบงชีท้ ี่แสดงอัตลักษณของคณะเพื่อใหมกี ารพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. จํานวนอาจารยที่มีตาํ แหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอย ซึ่งอาจสงผลการเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
5. ควรสนับสนุนใหอาจารยและนิสิต สงผลงานเขาประกวดเพื่อรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะมนุษยศาสตร
องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย
กระบวน ผลผลิต
นําเขา
การ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
4.00
5.00
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
1.50
5.00
4.00
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
3.67
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
3.00
5.00
2.00
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
4.67
5.00
5.00
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.00
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
4.50
2.50
3.25
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
4.00
1.00
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุกองคประกอบ
3.00
4.00
3.76
ผลประเมิน
ปานกลาง
ดี
ดี
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รวม
4.67
3.27
3.67
2.88
4.80
5.00
3.38
2.50
5.00
3.57
ดี

ผลการ
ประเมิน
ดีเยี่ยม
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีเยี่ยม

คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเปดสอนวิชาสังคมศาสตรตั้งแต พ.ศ. 2486 เปนตนมา พรอมๆ กับ
การกอตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ.2523 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร โดยรวม
ภาควิชาสายมนุษยศาสตร เชน ภาษาตางๆ ซึ่งเดิมอยูในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร และภาควิชา
ปรัชญาและศาสนาจากคณะสังคมศาสตร เขารวมไวกับคณะมนุษยศาสตร ตอมา คณะสังคมศาสตรไดรบั
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหแยกภาควิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ออกเปนเอกเทศ เพื่อจะได
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอิสระจากกัน โดยในปจจุบัน คณะสังคมศาสตรมีการจัดแบงโครงสราง
การบริหารดังนี้ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิติศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร ภาควิชา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานักงานเลขานุการคณะ ผล
การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 พบวา การประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับ
คะแนน 4.04 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 3.89 อยูใน
ระดับดี
จุดเดน
1. มีทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน เชน หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยการเรียนรู ที่
เหมาะสม และทันสมัย
2. มี ก ารส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมนิ สิ ต ที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ที่
หลากหลาย และมีจํานวนมาก
3. คณาจารยมีศกั ยภาพในการทําวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม
แนวทางพัฒนา
1. ควรหาแนวทางเพิ่มจํานวนอาจารยประจํา เพื่อใหสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเทาเปนไปเกณฑมาตรฐาน
2. ควรสนับสนุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
3. ควรสนับสนุนใหอาจารยและนิสิตสงผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูล
ระดับชาติ และนานาชาติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสงเสริมใหสงผลงานเขาประกวดเพื่อรับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ
4. คณะควรมีการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะในวารสารที่มีฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะสงผล
ตอการมีผลงานที่ไดรับการอางอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสังคมศาสตร
องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา

องคประกอบที่ 1
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 2
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 3
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 4
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.

ประเมิน กรรม ประเมิน
ตนเอง การ ตนเอง
5.00
5.00
3.50
3.50

3.00
3.00

4.25
3.50

4.50
5.00

องคประกอบที่ 5
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 6
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 7
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 8
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 9
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
องคประกอบ
ผลประเมิน
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ที่ตรงกับตัว
บงชี้ของ สกอ. ทุกองคประกอบ
ผลประเมิน
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กระบวนการ

3.50
3.50

3.00
3.00

ผลการประเมิน

ผลผลิต

รวม

กรรม ประเมิน
การ ตนเอง
5.00 4.50
5.00 5.00

กรรม ประเมิน
การ ตนเอง
5.00 4.67
5.00 5.00

กรรม
การ
5.00
5.00

ประเมิน
ตนเอง
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

กรรม
การ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
3.33
2.50
5.00
5.00

3.00
3.00

3.00
4.00

3.73
4.00
5.00
5.00
3.50
3.00

3.53
4.00
3.33
2.50
3.50
3.33

ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

1.67
1.67

4.67
5.00
3.73
4.00
5.00
5.00
3.50
3.00

4.67
4.50
3.47
4.00
5.00
5.00
3.50
3.33

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

4.20
5.00
5.00

4.00
4.00
5.00

ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ปาน
กลาง
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ปาน
กลาง
ดี
ดีเยี่ยม

2.00
2.00

1.67
1.67

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.50
5.00
3.00
3.00

5.00
5.00
2.80
4.00

2.00
2.00

5.00

4.25
3.50

4.50
5.00

3.67
5.00

3.33
3.00

5.00

3.81

3.63

5.00

4.79

3.47

3.41

4.04

3.89

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดี
เยี่ยม

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ดี

3.71

3.00

5.00

4.75

3.42

3.42

4.10

3.97
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ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ปานกลาง
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

คณะเกษตร
คณะเกษตรไดรับการจัดตั้งในป 2486 พรอมกับอีก 3 คณะ เริ่มแรกของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน โดยมีการแบงสวนราชการออกเปน 9
ภาควิชา (กีฎวิทยา เกษตรกลวิธาน คหกรรมสาสตร ปฐพีวิทยา พืชไรนา พืชสอน โรคพืช สงเสริมและ
นิเทศศาสตรเกษตร สัตวบาล) 1 สํานักงานเลขานุการคณะ และ 1 ศูนยธุรกิจเกษตร คณะเกษตรได
เปดสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร
ป 2551 มีจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี รวม 949 คน ระดับปริญญาโท 480 คน ระดับปริญญาเอก 152
คน โดยมีจํานวนบุคลากรสาย ก. รวม 151 คน ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 87 คน ระดับ
ปริญญาโท 47 คน และระดับปริญญาตรี 3 คน บุคลากรสาย ก. มีตําแหนงทางวิชาการที่เปน
ศาสตราจารย 11 คน รองศาสตราจารย 56 คน ผูชวยศาสตราจารย 28 คน และ ตําแหนงอาจารย 56 คน
สวนบุคลากรสายสนับสนุน รวม 225 คน คณะเกษตรไดรับงบประมาณแผนดิน ป 2550 เปนเงิน
213,167,500 บาท งบบริการวิชาการ 1,434,000 บาท และงบประมาณเงินรายได 97,305,203.12 บาท
คณะเกษตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 ครบ 9 องคประกอบ รวม
47 ดัชนี โดยมีผลการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.19 อยูในเกณฑดี แตผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย 4.11 อยูใน
เกณฑดี
จุดเดน
คณาจารยมีความรูสูงทัง้ ดานคุณวุฒิและวิชาการสามารถผลิตผลงานวิจัยทางดานการเกษตรที่
ไดรับการตีพิมพและเผยแพรเปนทีย่ อมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีสวนชวยผลักดันให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน Research University
แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการรวิเคราะหศักยภาพและจัดทําแผนกลยุทธในการเพิม่ รายไดจากแหลงภายนอก โดย
อาศัยจุดแข็งดานคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2. ควรจัดหารายไดจากแหลงภายนอก ซึง่ มีสดั สวนตอรายรับทั้งหมดอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุง
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 1 – 2 กันยายน พ.ศ. 2551
คณะเกษตร
องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 2
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 3
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 4
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 5
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 6
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 7
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 8
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 9
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
ภาพรวมดัชนี มก. ทุก
องคประกอบ
ความหมายผลประเมิน
ภาพรวมดัชนี มก. ที่
ตรงกับ สกอ. ทุกองคประกอบ
ความหมายผลประเมิน
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง
การ
5.00
3.00
2.00 2.00 3.00 2.33 ปาน
ควร
กลาง ปรับปรุง
5.00
3.00
2.00 2.00 3.50 2.50
ดี
ปานกลาง
3.67
ดี
3.67
4.50
3.50
4.40 4.40 4.13 3.87
ดี
4.00

4.00

4.75
4.50
4.33
5.00

4.75
4.50
4.33
5.00

2.50

2.50

3.00

3.00

4.50
4.33
4.00
5.00
5.00
5.00

3.50
4.33
4.00
5.00
5.00
5.00

4.20
4.33
4.00
4.75
4.67
4.60
5.00
5.00

3.80
4.33
4.00
4.75
4.67
4.60
5.00
5.00

ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00
5.00
4.29

3.75
4.17
4.00
5.00
4.50
4.50
4.19

4.00
ดี
4.50
ดี
4.00
ดี
5.00 ดีเยี่ยม
4.50 ดีเยี่ยม
4.50 ดีเยีย่ ม
4.11

ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.00

4.00

4.67
4.67
5.00
5.00
5.00

4.67
4.67
5.00
5.00
5.00

4.50
4.50
5.00
5.00
4.00
4.00
4.14

4.00
4.00

4.50
4.50

5.00
5.00
4.18

3.88

3.88

4.50
4.50
5.00
5.00
4.00
4.00
4.57

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4.29

4.29

4.50

4.00

4.17

4.33

4.32

4.19

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะวนศาสตร
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอตั้งขึ้นที่จังหวัดแพร พ.ศ. 2478 ใชชอื่ วาโรงเรียนปา
ไม ในสังกัดของกรมปาไม เปดหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร 2 ป เมื่อ พ.ศ. 2479 ยายมาสังกัด
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เ มื่ อ ป พ.ศ.2487 เป ด สอนหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ส าขาวนศาสตร บั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ป) ในนามวิทยาลัยวนศาสตร ป พ.ศ.2499 ไดดําเนินการสอนที่คณะวนศาสตร ตามหลักสูตร
ปริญญาตรีวนศาสตรบัณฑิต จนถึง พ.ศ.2507 ปรับปรุงเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
จนถึงปจจุบัน พ.ศ.2510 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท และ ปพ.ศ.2535 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก
จนถึงปจจุบัน
ปการศึกษา 2550 คณะวนศาสตรมีวิสัยทัศนที่มุงเปนศูนยกลางทางดานวนศาสตร ผลิตบุคลากร
ที่สามารถชี้นําและตอบสนองสังคมในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
อยางยั่งยืน มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 10 หลักสูตร
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร มีนิสิตรวมประมาณ 1,200 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน
208 คน มีอาจารย 74 คน ดํารงตําแหนงวิชาการผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 44 คน
มีบุคลากรสายสนับสนุน 101 คน งบประมาณที่ไดรับประมาณ 73 ลานบาท
คณะวนศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 ครบ 9 องคประกอบ
รวม 47 ดัชนี โดยมีผลการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.02 อยูในเกณฑดี แตผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย 3.96 อยูใน
เกณฑดี
จุดเดน
1. เปนคณะวิชาเดียวที่รับผิดชอบการปาไมของประเทศไทย มีศักยภาพพรอมจะเปนผูนําในการ
กําหนดบทบาทของการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรปาไม และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของประเทศ
2. มีงานวิจัยและงานบริการวิชาการเฉพาะทางมาก รวมถึงมีโอกาสในการรับทุนวิจัยและการ
บริการทางวิชาการจากภายนอกที่สามารถใชเปนตนทุนการพัฒนาการดําเนินการหลักสูตรและพัฒนาการ
เรียนการสอนไดดี
แนวทางพัฒนา
1. ควรกําหนดเปาหมายในอนาคต เพื่อรองรับปญหาดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของชาติ
และเพื่อเปนผูชี้นําสังคมดานการปาไมในเอเชียอยางเปนรูปธรรม โดยเนนการเปน Center of Excellency
ทางดานการปาไมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เพราะมีตนทุนเปนหนึ่งเดียวในประเทศอยูแลว
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2. การพัฒนาหลักสูตรที่เนนการเปน 2 ปริญญา แบบบูรณาการระหวางศาสตรตางๆ เปนจุดที่
จะชวยสรางจิตสํานึกในภาพรวมประเทศไดดียิ่งขึ้น จึงควรเปนการพัฒนาหลักสูตรแบบสหวิทยาการเปน
อยางดี
3. งบประมาณในการพัฒนาสถานีฝก เพื่อใชเปนศูนยการเรียนรูภาคสนามไมเพียงพอ
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมากขึ้น ในขณะเดียวกัน คณะควรหาวิธที างจากการสรางรายไดจากศูนย
ตางๆ ในเชิงพาณิชยที่สอดคลองกับธรรมชาติมากขึน้
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะวนศาสตร
องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

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

กรรม
การ

องคประกอบที่ 1

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 2

2.67

2.50

3.50

3.50

4.00

4.00

3.33

3.27 ปานกลาง

ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.

3.50

3.25

3.50

3.50

4.50

4.50

3.70

3.60

ดี

ปาน
กลาง
ดี

องคประกอบที่ 3

4.33

4.00

4.33

4.00

ดี

ดี

ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.

5.00

4.00

5.00

4.00

ดีเยี่ยม

ดี

องคประกอบที่ 4

4.25

4.25

5.00

5.00

3.33

3.33

4.00

4.00

ดี

ดี

ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.

5.00

5.00

5.00

5.00

3.33

3.33

4.17

4.17

ดี

ดี

องคประกอบที่ 5

4.33

4.33

5.00

5.00

5.00

5.00

4.60

4.60

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.

4.00

4.00

5.00

5.00

4.50

4.50

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

4.25
4.25

4.00
4.00

4.38
4.17

4.25
4.00

ดี
ดี

ดี
ดี

องคประกอบที่ 6
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 7
ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.

5.00

5.00

4.00
4.00

4.00
4.00

องคประกอบที่ 8

3.00

3.00

5.00

5.00

4.00

4.00

ดี

ดี

ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบที่ 9

5.00
3.00

5.00
3.00

5.00

5.00

5.00
4.00

5.00
4.00

ดีเยี่ยม
ดี

ดีเยี่ยม
ดี

ดัชนีที่ มก. ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ.

3.00

3.00

5.00

5.00

4.00

4.00

ดี

ดี
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องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
องคประกอบ
ผลประเมิน
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ที่ตรงกับตัว
บงชี้ของ สกอ. ทุกองคประกอบ
ผลประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

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

3.69

3.63

4.14

4.07

4.24

4.18

4.02

3.96

ดี
4.29

ดี
4.14

ดี
4.17

ดี
4.00

ดี
4.25

ดี
4.17

ดี
4.16

ดี
4.03

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

กรรม
การ

คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสั ต วแพทยศาสตร ได จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดยการโอนมาจาก
มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร ใน พ.ศ. 2497 และใน พ.ศ. 2500 จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
สัตวแพทยศาสตรบั ณฑิ ต จาก 5 ป เปน 6 ป จนกระทั่ง พ.ศ. 2510 ไดจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร
ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงใหโอนกิจการทรัพยสิน ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เกี่ยวของกับราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร เฉพาะสวนที่ตั้งอยู ณ
ตําบลวังใหม อําเภอปทุมวัน ไปเปนของคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนคณะสัตว
แพทยศาสตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยายมาดําเนินการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
โดยมีหนวยงานประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ และ 6 ภาวิชา ดังนี้ ภาควิชากายวิภาค-ศาสตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร และภาควิชา
ศัลยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.2520 ไมนอยกวา
5 ครั้ ง โดยในป 2551 ได ย กเลิก การจั ด ตั้ง และการโอนภารกิจ ของหน ว ยบริ ก ารฟาร ม เศรษฐกิ จ ไป
ดําเนินการในงานๆ หนึ่งในหนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน ปจจุบันมีการจัดการศึกษาออกเปน
3 ระดับ ไดแก ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร
และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 หลักสูตร มีนิสิตรวมประมาณ 692 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 148
คน มีอาจารย 135 คน ดํารงตําแหนงวิชาการผูชวยศาสตราจารย 40 คน และรองศาสตราจารย 39 คน
มีบุคลากรสายสนับสนุน 397 คน งบประมาณที่ไดรับประมาณ 80,412,300 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 ครบ 9
องคประกอบ รวม 47 ดัชนี โดยมีผลการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.26 อยูในเกณฑดี แตผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย
4.04 อยูในเกณฑดี
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จุดเดน
มีโรงพยาบาลสัตวทที่ ันสมัย มีชื่อเสียง เปนทีย่ อมรับของผูมาใชบริการ และครอบคลุมทั้งสัตวเล็ก
สัตวใหญ สัตวเศรษฐกิจ กระจายอยูในหลายจังหวัด ทําใหนิสิตมีโอกาสไดฝกปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ

ปจจัยนําเขา
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและแผนงาน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

2.50

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลการประเมิน

รวม

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

2.50

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

4.00

2.00 3.00 4.00 3.33 3.33 ปานกลาง ปานกลาง

4.75

4.25 4.80 4.80 3.87 3.73

4.67

3.33

4.67 3.33

ดี

ดี

ดีเยี่ยม ปานกลาง

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

5.00

5.00

5.00

5.00 3.67 3.67 4.50 4.50

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและ
จัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุกองคประกอบ

4.67

4.67

5.00

5.00 5.00 5.00 4.80 4.80

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

5.00 5.00 5.00 5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดี

ดี

ผลประเมิน
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4.00

4.00

5.00

3.00 4.25 4.25 4.38 3.88

5.00

5.00

5.00

5.00

3.00

3.00 5.00 5.00 4.00 4.00
3.79 4.29 4.41 4.26 4.04

3.88

3.88

4.64

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดี

5.00 5.00

ดี

ดี

ดี
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ป พ.ศ. 2551 กรมปศุสัตว ไดปรับปรุง หลัก สูตรใหม และไดดําเนิ น การสอนวิช าสัต วแพทย
โดยจัดตั้งขึ้นเปนโรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสัตว สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2534 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีมติใหรับโรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสัตว เขาเปน
สถาบั น สมทบของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดยให ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให เ ป น ระดั บ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย) โดยจัดทําหลักสูตรรวมกันระหวางกรมปศุสัตว
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลมที่ 11 ตอนพิเศษ 160
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2537 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2537 สําหรับการรัรบโรงเรียนสัตวแพทย
เขาเปนสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป 2542 กรมปศุสัตวไดลงนามขอตกลงการโอน
การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย กรมปศุสัตว มาใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2542 และในป 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทําหนังสือถึงกรมธนารักษ เพื่อขอใช
อาคารสถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทยตอจากกรมปศุสัตว โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติใหยกระดับวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย เปลี่ยนเปนคณะเทคนิค
การสัตวแพทย และภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทยไดกอตั้งขึ้นพรอมกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย โดย
แบงกลุมสาขาวิชาเปน 4 กลุม คือ
1. กลุมสาขาวิชาปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย
2. กลุมสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตวแพทย
3. กลุมสาขาวิชาสุขศาสตรสัตวและงานโรงพยาบาล
4. กลุมสาขาวิชาชีววิทยาประยุกตและมาตรฐานผลิตภัณฑสัตว
ป จจุ บั นเป ดการสอน 1 หลั กสู ตร คื อ วิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคนิ คการสั ตวแพทย
มี นิ สิ ต ทั้ ง หมด 150 คน สํ า เร็ จ การศึ ก ษา 26 คน มี อ าจารย 15 คน ดํ า รงตํ า แหน ง วิ ช าการ
รองศาสตราจารย 1 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน 13 คน งบประมาณที่ไดรับประมาณ 9,210,797.21 บาท
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 ครบ 9
องคประกอบ จํานวน 45 ดัชนี จาก 47 ดัชนี โดยคณะกรรมการฯ ไมประเมิน 2 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 2.10 “รอย
ละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ”
และดัชนีที่ 2.12 “รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่
ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทาทั้งหมด” เนื่องจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย ไมไดเปดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 อยูในเกณฑดี สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.27 อยูในเกณฑปานกลาง
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แนวทางพัฒนา
ควรสรางเอกลักษณหรือจุดเดนของคณะเทคนิคการสัตวแพทย เพื่อใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับ
ของผูใชบัณฑิต
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

องคประกอบที่ 1
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 2
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 3
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 4

2.50
1.50

3.00
2.00

3.75
4.00
3.67
1.00

3.75
4.00
3.67
1.00

ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 7

4.00

4.00

ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 8

1.00

1.00

ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 5
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 6

ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 9
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
ภาพรวมดัชนี มก.
ความหมายผลประเมิน
ภาพรวมดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต

ความหมายผลประเมิน
รวม

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

5.00
5.00
4.00
4.00
3.67

1.00
1.00
4.00
4.00
3.67

2.50
2.00
2.75
4.50

2.50
2.00
2.50
4.00

3.33
3.50
3.00
3.10
3.67

2.00
1.50
3.15
3.33
3.67

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

3.50
5.00
5.00
5.00

3.50
5.00
5.00
5.00

3.50
3.25
3.17
4.20
3.00
5.00

3.50
3.25
3.17
4.20
3.00
5.00

ดี
ดี
ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง ปานกลาง
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00
4.21

4.25
4.33
3.00
5.00
3.50
3.50
3.52

2.88
2.50
3.00
5.00
4.00
4.00
3.27

ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี

2.00
2.00
5.00
5.00
5.00

2.00
2.00
5.00
5.00
5.00

2.00
2.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.57

4.00
4.00

2.75
2.75

5.00
5.00
3.31

5.00
5.00
2.94

3.13

3.33

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

2.14

2.50

4.17

3.42

3.58

3.08

3.48

3.10

ควร
ปรับปรุง

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถือกําเนิดมาจาก โรงเรียนชางชลประทาน
สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งไดกอตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยระยะแรกเปน
หลักสูตรประกาศนียบัตรชางชลประทาน (2 ป) และมีประวัติความเปนมายาวนานกอนจะไดรับการจัดตั้ง
ใหเปนคณะวิศวกรรมศาสตร อยางเปนทางการและไดมีพัฒนาการตางๆ เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยมี
หลักสูตรที่เปดสอนทุกระดับ จํานวน 50 หลักสูตร เปนระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
21 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิน 492 คน ไดรับงบประมาณ
แผนดินป 2550 เปนเงิน 145,008,600 บาท และงบประมาณเงินรายได 216,295,964.66 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนิ นการประเมิน คุณภาพภายใน ปก ารศึกษา 2550
ครบ 9
องคประกอบ รวม 47 ดัชนี โดยมีผลการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.66 อยูในเกณฑดีเยี่ยม แต
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดคะแนน
เฉลี่ย 4.49 อยูในเกณฑดี
จุดเดน
1. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ และบุคลากรใหความรวมมือเปนอยางดี มี
นโยบาย วิสัยทัศน และแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับมหาวิทยาลัย พรอมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางครบถวน และสามารถปฏิบัติไดตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. มีความพรอมทางดานหลักสูตร คณาจารย และปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ซึ่งสงผลใหสรางชื่อเสียง
จากผลงานทางวิชาการของนิสิต และอาจารยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ศักยภาพและผลงานการวิจัยของอาจารยในคณะมีจํานวนมาก ซึ่งสนับสนุนเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยในการเปน Research University
4. คณาจารยมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในสังคม สรางผลงานดานการบริการวิชาการที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเปนแหลงสรางรายไดหลักใหกับคณะฯ
5. มีการบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมศาสตรมาใชในงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ และดําเนินงานไดอยางครบถวน
6. มีนวัตกรรมในการสรางความรวมมือของบุคลากร เพื่อรวมพัฒนางานที่สมควรไดรับการยก
ยอง และเปนแบบอยาง คือ โครงการ Best Suggestion Awards และ Best Improvement Awards
7. มีความสามารถในการบริหารระบบการเงินไดเปนอยางดี ทั้งการหารายไดและการใชจาย
อยางสมดุล
8. ผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสกับการประกันคุณภาพ และนําคุณประโยชนของการ
ประกันคุณภาพมาใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถการสรางเครื่องมือ เพื่อใชในการ
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จัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ และทีมงานที่เขมแข็ง ทุมเท และเปนกําลัง
สําคัญของระบบประกันคุณภาพของคณะฯ
แนวทางพัฒนา
1. เพิ่มแรงจูงใจใหอาจารยทําวิจัยใหมากขึ้น โดยใหเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น หรือใหทุนวิจัยแกอาจารยเพื่อสรางผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพได
2. เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารหรือเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
คณะฯ
3. จัดโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใหแกนิสิต โดยนโยบาย e – English ของ
คณะฯ
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร
องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบที่ 1
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 2
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 3
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 4
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 5
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 6
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 7
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 8
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 9
ดัชนีที่ตรงกับ สกอ.
ภาพรวมดัชนี มก. ทุก
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กรรม
การ

3.83
3.25

2.50
2.50

3.50
4.50
5.00
5.00

3.75
4.50
5.00
5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

4.19

3.69

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต

ระดับคุณภาพ
รวม

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
4.60
5.00

5.00
5.00
4.60
5.00

4.67
4.67
5.00
5.00
5.00

4.67
4.67
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
4.40
4.30
5.00
5.00
4.13
4.67
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
3.87
4.00
5.00
5.00
4.25
4.67
5.00
5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00
4.82

5.00
5.00
4.82

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.66

5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
5.00
4.49

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ดี

ดี

4.43

4.29

ดี

ดี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ระดับคุณภาพ
รวม
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

องคประกอบ
ความหมายผล
ประเมิน
ภาพรวมดัชนี มก. ที่
ตรงกับ สกอ.
ความหมายผล
ประเมิน

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
5.00

5.00

4.92

4.92

4.71

ดี
4.61

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอกําเนิดจากสาขาวิชาบริหารกอสราง
หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร โดยการกอตั้งเปนภาควิชาในระยะ
แรกเริ่ม คณะทํางานรางหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชาสถาปตยกรรม ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให
ดําเนินการจัดทําหลักสูตร และโครงการจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2534 โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชา
วิศวกรรมโยธา เพื่อเปนบุคลากรหลักในการกอตั้งภาควิชา และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชา
สถาปตยกรรมศาสตร จึงถือกําเนิดอยางเปนทางการโดยการเปดสอนเปนปแรก ตามมติความเห็นชอบ
ของทบวงมหาวิทยาลัย และทําการรับนิสิตเขาศึกษาจากการผานการคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย ในป
แรกเปนจํานวน 20 คน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศ ปรับภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร
เปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อใหการบริหารและจัดการที่เปนอิสระและ
คลองตัว มีหลักสูตรที่เปดสอนทุกระดับ เปนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 76 คน ไดรับงบประมาณแผนดินป 2550
เปนเงิน 10,110,100 บาท และงบประมาณเงินรายได 11,925,489.49 บาท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 ครบ 9
องคประกอบ รวม 47 ดัชนี โดยมีผลการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 3.68 อยูในเกณฑดี แตผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย
3.49 อยูในเกณฑปานกลาง
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จุดเดน
1. คณะฯ มีหลักสูตรที่มีเอกลักษณโดดเดนในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมศาสตรที่คํานึงถึง
การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ และสามารถบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่ถายทอดแนวคิดนี้
ตอนิสิตทุกระดับ
2. คณะฯ มีโครงการความรว มมือกับมหาวิท ยาลั ย ต า งประเทศหลายลั กษณะที่ เ อื้อตอ การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ และพั ฒ นางานบริ ก ารวิ ช าการที่ นํ า ไปสู ก ารเที ย บเคี ย งสมรรถนะ
(Benchmarking) ได
3. คณะฯ มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่อยูระหวางการพิจารณาตัดสินการจดทะเบียนทรัพยสนิ
ทางปญญา ซึ่งจะสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
4. คณะฯ มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง เปดโอกาสใหคณาจารยรุนใหมเขามา
พัฒนางานดานตางๆ อยางทั่วถึงในรูปแบบของคณะกรรมการ
แนวทางพัฒนา
1. ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะและ strategy map โดยดวน
2. สนับสนุนใหมีการพัฒนาอาจารยในการศึกษาปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้น
4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
5. ใหมีแผนกลยุทธดานการเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะฯ ในดานตางๆ
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5

3.67

3.67

4.25
2.67

4.75
2.00

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง
การ
ตนเอง
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ดีเยี่ยม

ดี

4.00

4.00

5.00

3.50

4.67

3.67

3.00
4.00
5.00
5.00

3.00
2.33
5.00
5.00

4.60

4.60

1.67
5.00

2.67
5.00

3.80
4.00
3.38
3.60

3.80
ดี
ดี
2.33
ดี
ควรปรับปรุง
4.00 ปานกลาง
ดี
3.20
ดี
ปานกลาง

4.00

4.00

4.00

4.00

2.75

2.75

3.13

3.13 ปานกลาง

4.00

2.00

องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7

3.50

3.50

3.50

3.50

องคประกอบที่ 8

3.00

3.00

5.00

1.00
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ผลการประเมิน
รวม
ประเมิน กรรม
ตนเอง การ
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ดี
ดี

ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมดัชนี มก.
ทุกองคประกอบ
ผลประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง
การ
ตนเอง
การ

ผลการประเมิน
รวม
ประเมิน กรรม
ตนเอง การ

3.00

3.00

5.00

5.00

4.00

4.00

3.56

3.56

3.79

3.14

3.71

3.71

3.68

3.49

ดี

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ดี

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

ดี

ดี

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ ไดแยกออกจากคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ เมื่อป 2535 มาตั้งเปน
คณะบริหารธุรกิจ โดยมีการจัดแบงสวนราชการออกเปน 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการ
จัดการ ภาควิชาการจัดการการผลิต ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบัญชี และอีกสวน คือ สํานักงาน
เลขานุการและโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการพิเศษ 9 โครงการ โดยเปดสอน
ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร ปจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีจํานวนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 2,211 คน มีบณ
ั ฑิตศึกษา 1,369 คน และมีอาจารยประจําทัง้ สิ้น 66 คน มีขาราชการสาย
สนับสนุนจํานวน 88 คน โดยมีงบประมาณประจําป 2550 แบงเปนงบประมาณแผนดิน 30,933,542.77
บาท และ งบประมาณเงินรายได 134,984,872.52 บาท
คณะบริหารธุรกิจ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 ครบ 9 องคประกอบ
รวม 47 ดัชนี โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 3.81อยูในเกณฑดี สวนผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 3.51 อยูในเกณฑดี
จุดเดน
1.
2.
3.
4.

มีการบริการวิชาการหลากหลาย
มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานโดยใชเงินทุนคณะ
มีกองทุนเพื่อพัฒนาอาจารยจนถึงระดับปริญญาเอก
สามารถจัดทําวารสารระดับชาติ ไดแก วารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยุกต

แนวทางพัฒนา
ควรมีกลไกสรางแรงจูงใจใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้นโดยเฉพาะตําแหนง
ศาสตราจารย
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารภายใน
ระหวางวันที่ 15, 28 และ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะบริหารธุรกิจ

องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุกองคประกอบ
ผลประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัย กระบวน ผลผลิต รวม
นําเขา การ
3.67
2.00
4.50
3.17
3.75
5.00
5.00
3.00
3.88
ดี

3.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
3.36
ปาน
กลาง

4.00
1.67
5.00
5.00
1.75
5.00
3.29
ปาน
กลาง

3.40
2.00
3.13
5.00
5.00
3.38
4.00
3.50
3.51
ดี

ผลการ
ประเมิน
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ปานกลาง
ดี
ดี

คณะเศรษฐศาสตร
กอตั้งขึ้นพรอมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486 และไดมีการพัฒนาจาก
คณะเศรษฐศาสตรสหกรณ มาเปนคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจในป พ.ศ. 2509 และในป 2535 ได
แบงเปน 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
ปจจุบันคณะเศรษฐศาสตร ประกอบดวย 3 หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการคณะ ศูนยวิจยั
เศรษฐศาสตร และศูนยบัณฑิตศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตรไดเปดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร
ปริญญาโท 6 หลักสูตร ปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีคณาจารยรวมทัง้ สิ้น 85 คน มีขาราชการสายสนับสนุน
จํานวน 98 คน มีนิสิตระดับปริญญาตรี 2,049 คน นิสิตบัณฑิตจํานวน 764 คน มีงบประมาณในการ
ดําเนินการทั้งสิ้น 304,332,721.40 บาท
คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 ครบ 9 องคประกอบ
รวม 47 ดัชนี โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 3.83 อยูในเกณฑดี สวนผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 3.79 อยูในเกณฑดี
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จุดเดน
1. สามารถหาเงินทุนในการทําวิจัยจากภายนอกไดมากกวาหาเงินทุนวิจยั ทัง้ หมด
2. มีการใหบริการทางวิชาการอยางหลากหลาย
3. มีกิจกรรมพัฒนานิสิตครอบคลุมทุกดานทัง้ วิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ (รวม
ทั้งหมด 48 กิจกรรม)
แนวทางพัฒนา
ควรมีกลไกสรางแรงจูงใจใหอาจารยขอตําแหนงวิชาการมากขึ้นโดยเฉพาะตําแหนงศาสตราจารย
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร
องคประกอบคุณภาพ

ปจจัยนําเขา
ประเมิน
ตนเอง

กรรม ประเมิน
การ ตนเอง

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

3.33

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต

3.33

องคประกอบที่ 3

ผลการประเมิน

รวม

กรรม ประเมิน
การ ตนเอง

กรรม ประเมิน กรรม
การ ตนเอง การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

1.00

1.00

3.00

3.50

2.33

2.67

4.50

5.00

3.20

3.60

3.60

3.87

ควร
ปรับปรุง
ดี

ปาน
กลาง
ดี

3.33

3.33

3.33

3.33

ปานกลาง

องคประกอบที่ 4

5.00

5.00

5.00

5.00

3.33

3.33

4.38

4.38

ดี

ปาน
กลาง
ดี

องคประกอบที่ 5

3.67

3.67

5.00

5.00

5.00

5.00

4.20

4.20

ดี

ดี

4.00

4.00

4.00

4.00

ดี

ดี

4.50

2.50

4.00

3.00

ดี

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ปาน
กลาง
ดีเยี่ยม

ดี

ดี

องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7

4.50

4.50

2.50

2.50

องคประกอบที่ 8

5.00

5.00

5.00

5.00

2.00

3.00

5.00

5.00

3.50

4.00

องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
องคประกอบ
ผลประเมิน

4.06

4.06

3.64

3.86

3.76

3.47

3.83

3.79

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ดี

ดี
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คณะประมง
คณะประมงได รั บ การก อ ตั้ ง พร อ มกั บ การสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เมื่ อ วั น ที่ 2
กุมภาพันธ 2486 เพื่อทําหนาที่ผลิตบัณฑิต สรางงานวิจัยและใหบริการวิชาการดานการประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิทยาศาสตรทางน้ํา เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตวน้ําและผลิตภัณฑจาก
สิ่งมีชีวิตแหลงอื่นๆ ในแหลงน้ํา ซึ่งคณะประมงไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ปจจุบันคณะประมงได
กําหนดวิสัยทัศนที่เปนสถาบันแหงความเปนเลิศทางวิชาการในดานการประมงและวิทยาศาสตรทางน้ําที่
สรางสรรคองคความรูและผลิตบุคลากร เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ
คณะประมงมีการแบงสวนราชการเปน 5 ภาควิชา สํานักงานเลขานุการและฝายสนับสนุน
วิชาการอีก 11 หนวยงานและ 1 โครงการจัดตั้ง ปจจุบันเปดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก รวม 11 หลักสูตร มีนิสิตทั้งหมด 986 คน มีบุคลากรรวม 209 คน สําหรับ
อาจารยมีอยู 67 คน
การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
คณะประมงมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกดานประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามดัชนีประเมินจํานวน 47 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 3.89 อยู
ในเกณฑดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 อยูในเกณฑดี สําหรับผลการ
ประเมินตามดัชนี มก. ที่ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 31 ดัชนี มีผลการประเมินตนเองมีคะแนน
เฉลี่ย 4.06 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 อยูใน
เกณฑดี
จุดเดน
1. คณาจารยสวนใหญเปนผูมีความรูและประสบการณทางดานการประมงเปนที่ยอมรับของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สงผลใหไดรับทุนเพื่อทําการวิจัยจํานวนมาก
2. มีความพรอมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ที่เอื้อตอการเรียนการสอนและการวิจัย
โดยเฉพาะเปนคลังของเอกสารทางดานการประมง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเรงทําการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนา
วิชาการดานการประมงและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
2. ควรสรางความตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับดัชนีและเกณฑมาตรฐาน เพื่อดําเนินการให
สอดคลองกับดัชนีและเกณฑมาตรฐาน
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะประมง
องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบที่ 1
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 2
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 3
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 4
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 5
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

กรรม
การ

2.83
3.25

2.83
3.25

4.50
4.50
4.67
4.00

4.50
4.50
4.33
4.00

องคประกอบที่ 6
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 7
3.50
3.50
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 8
1.00
1.00
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 9
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
ภาพรวมดัชนี มก. ทุก
3.56
3.50
องคประกอบ
ความหมายผลประเมิน
ดี
ดี
ภาพรวมดัชนี มก. ที่
3.00
3.00
ตรงกับ สกอ. ทุก
องคประกอบ
ความหมายผลประเมิน ปานกลาง ปานกลาง

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต
ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

5.00
5.00
3.00
3.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
1.00
2.75
2.75
2.00
2.00
5.00
5.00
5.00

ความหมายผลประเมิน
รวม

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง

กรรม
การ

4.67
4.67
5.00
5.00

4.67
5.00
2.93
3.00
4.00
5.00
4.63
4.67
4.80
4.50

3.33
3.00
2.93
2.90
2.00
2.00
4.63
4.67
4.60
4.50

5.00

5.00

5.00

5.00 ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

4.00
4.00

4.00
4.00

5.00
5.00
4.06

5.00
5.00
4.12

4.13
4.33
3.00
5.00
4.00
4.00
3.89

4.13
ดี
4.33
ดี
3.00 ปานกลาง
5.00 ดีเยี่ยม
3.00
ดี
3.00
ดี
3.62

ดี
ดี
ปานกลาง
ดีเยี่ยม
ปานกลาง
ปานกลาง

ดี ปานกลาง ดี
4.17
3.08
4.17

ดี
4.17

ดี
4.06

ดี
3.65

ดี

ดี

ดี

5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
4.07

ดี

5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
3.14

ปานกลาง

4.50
5.00
3.00
2.50

4.50
5.00
3.20
2.50

4.67
4.67
5.00
5.00

ดี
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ดีเยี่ยม
ปานกลาง
ดีเยี่ยม
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
ดี
ควรปรับปรุง
ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร ไดรั บ การจั ดตั้ ง ขึ้ น เปน หน ว ยงานแรกในประเทศไทย เมื่ อวั น ที่ 23
พฤษภาคม 2533 ปจจุบันประกอบดวย 6 ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ โดยทําการสอนทั้งระดับ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 23 หลักสูตร มีนิสิต 1,533 คน อาจารย 78
คน และบุคลากรสายสนับสนุน 117 คน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ และมีการ
ดําเนินการตามดัชนีประเมินครบทั้ง 47 ดัชนี มีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.51อยูในเกณฑดี
เยี่ยม สวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.26 อยูในเกณฑดี
โดยมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมถึง 4 องคประกอบ
จุดเดน
1. มีการพัฒนาคณาจารย ทั้งในเรื่องวุฒิและตําแหนงวิชาการอยางเดนชัดในลักษณะของการ
กา วกระโดด ทํ าใหมีความโดดเดน ในเรื่องสัดสว นทางดา นคุณวุฒิ มีอาจารยปริ ญญาเอกร อยละ 72
ปริญญาโทรอยละ 28 โดยไมมีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเลยและตําแหนงวิชาการ
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความสามารถและทัศนคติที่ดีในการทํางาน มี good practice ใน
การทํางานหลายเรื่อง ซึ่งเปนที่ยอมรับของหนวยงานอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยนาจะพิจารณาเปนตนแบบของ
หนวยงานอื่น
3. มีความพรอมในเรื่องฐานขอมูลเพื่อการบริหารที่ครบถวนและทันสมัย โดยเฉพาะในเรื่อง
การเงินและบุคลากร
4. ผู บริห ารมี ค วามเป น ผู นํ า ที่ มี แ นวคิด ในการพั ฒ นาคณะอยา งชัดเจน ทั้ง นี้ ไดสง เสริม และ
สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
5. มี ค วามโดดเด น ในเรื่ อ งผลงานวิ จั ย ที่ ต อบสนองทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในเรื่ อ ง food
science
แนวทางพัฒนา
1. ควรมีหลักฐานการปรับเปลี่ยน ทบทวนแผนงานประจําป
2. ควรสงเสริมใหเปนการตีพิมพในวารสาร หรือนําเสนอในระดับนานาชาติมากขึ้น
3. ควรมีการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนิสิตและศิษยเกาใหครบทุกเรื่อง
4. ควรนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชในการพัฒนาการจัดบริการเพื่อให
ตอบสนองความตองการไดดียิ่งขึ้น
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 6 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ป
จ
จั
ย
นํ
า
เข
า
กระบวนการ
ผลผลิ
ต
รวม
องคประกอบคุณภาพ
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง
การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ
องคประกอบที่ 1
5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
องคประกอบที่ 2
3.83
4.50
3.00 5.00 5.00 4.33 4.00
ดี
3.67
ดี
3.00 3.33 ปาน ปานกลาง
องคประกอบที่ 3
3.00
3.33
กลาง
องคประกอบที่ 4
4.50
5.00
5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
4.50
องคประกอบที่ 5
3.33
5.00
5.00 5.00 5.00 4.80 4.00 ดีเยี่ยม
ดี
4.67
องคประกอบที่ 6
5.00 5.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
องคประกอบที่ 7
5.00
5.00
3.00 5.00 4.50 5.00 4.25 ดีเยี่ยม
ดี
5.00
4.00 5.00
องคประกอบที่ 8
5.00
5.00
5.00
ดีเยี่ยม
3.00
ดี
องคประกอบที่ 9
3.00
3.00 5.00 5.00 4.00 4.00
ดี
ดี
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก 4.19
4.13
4.29
3.64 5.00 4.88 4.51 4.26
องคประกอบ
ผลประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม

คณะวิทยาศาสตร
เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2504 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีมติใหจัดตั้ง
“คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร” เพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและ
ภาษา ใหนิสิตในคณะวิชาตางๆ ตอมามีการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบดวยหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตรและศิลปศาสตรบัณฑิต มนุษยศาสตร โดยมีปณิธานของคณะ
ที่วา “คุณธรรมนําเทคโนโลยี” มีวิสัยทัศน ในการเปน “ผูนําทางวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยีในภูมิภาค เพื่อ
การพัฒนาไปสูระดับสากล” และพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตที่คุณภาพคุณธรรม เสริมสรางการพัฒนา
ศักยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยางสมดุลและยั่งยืน ในป
การศึกษา 2550 มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 4.21 อยูในเกณฑดี สวนผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 4.02 อยูในเกณฑดี
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จุดเดน
1. มีนโยบาย และแนวทางสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยที่ชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนา
อาจารยที่สําเร็จการศึกษาใหม ใหมีศักยภาพในการวิจัย
2. มีเครือขายความรวมมือจากนานาชาติทกุ ภูมิภาคของโลก
3. มีหองปฏิบัติการที่ทนั สมัย พรอมใช
แนวทางพัฒนา
1. ควรกระตุน และสงเสริมใหคณาจารยดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมากขึ้น
2. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปใหครบทุกหลักสูตร
3. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด และคอมพิวเตอรตอ
นิสิตเพิ่มขึ้น
4. ควรกระตุนใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธใหมากขึ้น
5. ควรสนับสนุนใหนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสนําเสนอผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ
6. ควรสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั ในวารสารมาตรฐานสากลใหมากขึ้น
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะวิทยาศาสตร
องคประกอบ
คุณภาพ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง
การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง
การ
5.00
5.00 4.00 3.50 4.33 4.00
ดี
ดี
3.33

3.33

3.50

3.00
3.67
5.00
5.00

องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4

4.50

4.50

4.00
5.00

องคประกอบที่ 5

5.00

3.67

5.00

องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
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3.50
1.00

3.50
1.00

5.00
5.00

5.00
5.00

4.00

4.00

3.60

3.47

ดี

5.00

4.67

4.00
4.75

3.67
4.63

ดี
ดีเยี่ยม

ปาน
กลาง
ดี
ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5.00

4.20

ดีเยี่ยม

ดี

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

4.50

4.50

4.38
3.00

4.38
3.00

ดี
ปาน
กลาง

ดี
ปาน
กลาง
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องคประกอบ
คุณภาพ

องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมดัชนี มก.
ทุกองคประกอบ
ผลประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง
การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง
การ
5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
3.81

3.56

4.36

4.14

4.47

4.35

4.21

4.02

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร ไดรับการสถาปนาเปนคณะตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 และมีการเปดหลักสูตรอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีการแบงสวนราชการภายใน
คณะฯ ออกเปน 6 หนวยงาน ไดแก ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ และสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร มีพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ
(1) ผลิตบัณฑิตดานศึกษาศาสตร ที่มีความรู ความคิด ความสามารถในการสรางและพัฒนาองคความรู
มีคุณธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม (2) วิจัย พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงดานศึกษาศาสตร
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม (3) สงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ
ในสาขาศึกษาศาสตรที่สอดคลองกับความตองการของสังคม (4) สรางเครือขายความรวมมือกับองคกร
ตางๆ เพื่อความเปนผูนําในการพัฒนาสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ทองถิ่นและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2550 มีหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนรวม 36 หลักสูตร เปนหลักสูตร ระดับ
ปริญญาเอก 8 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 15 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร หลักสูตร
ปริญญาตรี 12 หลักสูตร อาจารยทั้งหมด 108 คน
คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ และมีการ
ดําเนินการตามดัชนีประเมินครบทั้ง 47 ดัชนี มีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 3.89 อยูในเกณฑดี
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเฉลี่ย 3.89 อยูในเกณฑดี
จุดเดน
1. อาจารยมีความเปนครูสูง นักศึกษามีความพึงพอใจระดับสูงตอการสอนของอาจารย และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ทัง้ ศูนยสนับสนุนการเรียนรูทงั้ วิชาการและนวัตกรรม (นวัตกรรมการศึกษา) และการ
จัดกิจกรรมเสริมความรูตางๆ
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2. มีนวัตกรรมทางการศึกษาทีห่ ลากหลาย เชน E-Training E-learning และศูนยการศึกษาเชิง
หรรษา
3. เปน Best Practice ในดานการใชกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
4. ในคณะมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็งและมีการติดตามนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
แนวทางพัฒนา
1. โครงการการบริหารมีการแตกยอยเปนศูนยตางๆ จํานวนมาก ซึ่งในแตละสวนงานตองมี
คณะกรรมการบริหารทุกสวนงาน จึงมีแนวโนมวาจะมีความยุงยากในการบริหารจัดการในอนาคต คณะ
จึงควรที่จะพิจารณาทบทวนโครงสรางการบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการสังเคราะหองคความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และการวิจัยของ
คณะอยางตอเนื่อง
3. ควรสนับสนุนการตีพิมพผลงานระดับนานาชาติ โดยการสรางแรงจูงใจ
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะศึกษาศาสตร
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

ผลการประเมิน
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง
การ
5.00
5.00
4.50 4.50 4.67 4.67 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
2.17

2.33

องคประกอบที่ 3

4.50

4.50

5.00

5.00

3.40

4.00

3.20

3.47

5.00

ปาน
กลาง
5.00 ดีเยี่ยม

ปาน
กลาง
ดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 4

4.00

3.75

5.00

5.00

3.00

3.00

3.75

3.63

ดี

ดี

องคประกอบที่ 5

3.67

2.33

5.00

5.00

4.00

4.00

4.00

3.20

ดี

5.00

5.00

5.00

5.00 ดีเยี่ยม

ปาน
กลาง
ดีเยี่ยม

3.50

3.75

4.25

4.38

ดี

ดี

3.50

3.50

ดี

ดี

องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7

5.00

5.00

5.00

5.00

องคประกอบที่ 8

2.00

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00 ดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
องคประกอบ
ผลประเมิน
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3.25

3.00

4.86

4.86

3.71

3.94

3.89

3.89

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดีเยี่ยม

ดี
เยี่ยม

ดี

ดี

ดี

ดี
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ดีเยี่ยม

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานระดับคณะ โดยเริ่มจากเปนโครงการบัณฑิตศึกษา สาขา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เมื่อ พ.ศ. 2518 จนไดรับการจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน
วิทยาลัยสิ่งแวดลอมนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2
หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีการแบงหนวยงานภายในเปน 3 สวน คือ โปรแกรมวิชา ศูนยวิจัยพัฒนา
และสงเสริมเผยแพร และสํานักงานเลขานุการคณะ อาคาร 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง พื้นที่ 792 ตร.ม. นิสิต
ปริญญาโท ใหม 26 คน นิสิต ป.โทคงอยู 80 คน นิสิต ปริญญาเอก ใหม 7 คน นิสิต ปริญญาเอกคงอยู 43
คน รวม 123 คน คณาจารยประจํา 14 คน ( เอก : โท : ตรี = 9:5:0) (ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย :
ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย = 3: 4 :2: 5) งบแผนดิน 3,774,802 บาท งบเงินรายได 9,388,015 บาท
(ภายใน 1,205,100 บาท ภายนอก 8,182,915 บาท) เงินวิจัย รวม 50,256,448 บาท จากแหลงทุนภายใน
120,000.00 บาท จากแหลงทุนภายนอก 49,866,448 บาท
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ และมีการ
ดําเนินการตามดัชนีประเมิน 46 ดัชนี ซึ่งไมประเมินในดัชนีที่ 2.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เนื่องจากเปดสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.96 อยูในเกณฑปานกลาง
จุดเดน
1. วิทยาลัยฯ มีความสามารถในการหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกไดสูงมาก (49.8 ลานบาท)
และเปนรายไดหลักของหนวยงานเพื่อใชในการจัดหาครุภัณฑและวัสดุตางๆ สําหรับการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมทั้งเปนทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธสําหรับนิสิตดวย
2. คณาจารยอาวุโสมีชื่อเสียงในวงวิชาการและมีศักยภาพดานการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ
3. ผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ชวยแกปญหาดานสิ่งแวดลอมและเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศ
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยฯ มีขอจํากัดดานกายภาพเนื่องจากมีอาคาร 3 ชั้นเพียงอาคารเดียว สงผลใหเกิด
ความแออัดของพื้นที่ในการเรียนการสอน การทําวิจัย และการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ
2. คณาจารยมีความแตกตางดานวัยวุฒิและคุณวุฒิมาก
3. การจัดทําแผน การติดตามประเมินผล และการบริหารงานอยูในรูปแบบตัวบุคคล
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แนวทางการพัฒนา
1. วิทยาลัยฯ ควรเรงจัดหาบุคลากรที่มีความพรอมดานคุณวุฒิและวัยวุฒิเพิ่มเติมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรนั้นใหมีความพรอมเพื่อรองรับการดําเนินงานในอนาคต
2. วิทยาลัยฯ ควรเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการวางแผนและการบริหารงาน
แนวทางพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
วิท ยาลั ย สิ่ ง แวดล อ มมีผ ลงานด า นวิช าการในการใหบ ริ ก ารวิ ชาการกั บ หน ว ยงานและชุ ม ชน
ภายนอก โดยเฉพาะการไดมีโอกาสถวายงานเพื่อสนองงานโครงการตามพระราชดําริตางๆ รวมทั้งงานใน
โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงควรใหการสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ทั้งดาน
งบประมาณและปจจัยดานกายภาพตางๆ
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
5.00 1.00 5.00
1.50
5.00
1.33
3.00
2.67 4.25 4.00 3.25
2.25
3.20
3.00

องคประกอบที่ 3

5.00

2.00

5.00

2.00

องคประกอบที่ 4

4.25

3.75

5.00

5.00

3.33

1.67

4.00

3.13

องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7

5.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2.50

5.00
5.00
4.75

5.00
5.00
1.50

5.00
5.00
4.88

4.40
5.00
2.63

องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9

5.00

5.00

5.00
5.00

2.00
2.00

5.00

2.00

5.00
5.00

3.50
2.00

เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
องคประกอบ

4.06

4.79

3.00

4.19

2.19

4.23

2.96
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ผลการประเมิน
ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
ดีเยี่ยม วิกฤต
ปาน ปาน
กลาง กลาง
ดีเยี่ยม ควร
ปรับปรุง
ดี
ปาน
กลาง
ดีเยี่ยม ดี
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม ปาน
กลาง
ดีเยี่ยม ดี
ดีเยี่ยม ควร
ปรับปรุง

องคประกอบคุณภาพ

ผลประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ดี
ดี ดีเยี่ยม ปานกลาง ดี
ควร
ดี
ปาน
ปรับปรุง
กลาง

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดถูกจัดตั้งในป พ.ศ.2505 อยูภายใตการบริหารงาน
ของคณบดี โดยมีรองคณบดี ผูชวยคณบดี และเลขานุการ โดยมีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ (1) ดูแล
คุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิต (2) สนับสนุนคณาจารยในสาขาวิชา/ภาควิชาใหมีโอกาส
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ (3) ใหบริการแกนิสิตรวดเร็วและพึงพอใจ บัณฑิตวิทยาลัยมี
อัตรากําลังทั้งหมด 60 อัตราแยกเปนขาราชการ 16 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได 32 อัตรา พนักงานราชการ 1 อัตรา ลูกจางประจํา 3 อัตรา และมีลูกจางชั่วคราว
เงินรายไดอีก 3 อัตราโดยไดดําเนินการเปดสอน ระดับปริญญาเอก 64 หลักสูตร ปริญญาโท 151 หลักสูตร
และประกาศนียบัตร 8 หลักสูตร ซึ่งมีจํานวนนิสิตในป 2550 จํานวนทั้งสิ้น 10,810 คน แยกเปนนิสิตระดับ
ปริญญาเอก 1,181 คน (ภาคปกติ 928 คน โครงการพิเศษ 253 คน) ระดับปริญญาโท 9,591 คน (ภาค
ปกติ 3,815 คน โครงการพิเศษ 5,776 คน) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 38 คน (ภาคปกติ 14 คน
โครงการพิเศษ 24 คน) มีอาจารยบัณฑิตประเภทอาจารยประจํารวมทั้งหมด 1,496 คน แยกเปนอาจารย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 1,055 คน ระดับปริญญาโท 431 คน และระดับปริญญาตรี 10 คน โดยมี
อาจารยที่มีตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 37 คน รองศาสตราจารย 554 คน ผูชวยศาสตราจารย 484 คน
และระดับอาจารย 421 คน บัณฑิตวิทยาลัยไดรับงบประมาณรวมทั้งหมดแยกเปนงบประมาณแผนดิน
7,921,300 บาท และงบประมาณเงินรายได 21,085,498 บาท
บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 6 องคประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีประเมินฯ พบวา การประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 3.03 อยูในเกณฑ
ปานกลาง จํานวน 35 ดัชนี (กลุมสถาบัน) หากพิจารณาผลประเมินตนเอง จํานวน 27 ดัชนี
(กลุมสํานัก) มีระดับคะแนน 3.85 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ จํานวน
27 ดัชนี (กลุมสํานัก) มีระดับคะแนน 3.59 อยูในเกณฑดี
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จุดเดน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการที่สามารถสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอยาง
ดี โดยเฉพาะการสนับสนุนเงินทุนใหแก คณาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา ในการนําเสนอผลงานวิชาการ
และการตีพิมพ สงผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลงานตีพิมพงานวิจัยมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ขาดการนําเสนอปรัชญา ปณิธานเฉพาะที่เปนเอกลักษณของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะนําไปใชในการ
กําหนดวิสยั ทัศนและภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยทีช่ ัดเจน
แนวทางพัฒนา
ควรจั ด ทํ า ปรั ช ญา ปณิ ธ าน เฉพาะที่ เ ป น ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากภารกิ จ ของบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยไมไดครอบคลุมทุกดานเหมือนของมหาวิทยาลัย โดยที่บัณฑิตวิทยาลัยควรมีภารกิจหลักของ
ตนเองที่แตกตางจากหนวยงานอื่น ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
บัณฑิตวิทยาลัย
องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
กระบวนการ
ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง
องคประกอบที่ 1
1.00 1.00 4.33 4.33 3.50
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
1.00 1.00 3.00 3.00 2.00

กรรม
การ
3.50
2.00

องคประกอบที่ 2
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

3.50
1.00

3.50
1.00

องคประกอบที่ 3
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 4
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 5
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 6

4.00
5.00
3.00

4.00
5.00
2.00
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3.75
4.00
5.00
5.00

5.00

3.00
2.50
5.00
5.00

2.00

4.33
3.00

4.33
3.00

3.86
2.00

3.86
2.00

3.25
3.25

3.25
3.25

5.00
5.00

5.00
5.00

3.64
3.71
4.33
5.00
5.00
5.00
5.00

3.36
3.29
4.00
5.00
5.00
5.00
2.00
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ประเมิน
ตนเอง
ดี
ควร
ปรับปรุง
ดี
ควร
ปรับปรุง
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

กรรมการ
ดี
ควร
ปรับปรุง
ดี
ควร
ปรับปรุง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ควร

องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
กระบวนการ
ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

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

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ปรับปรุง

เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
ดาน
ผลประเมิน

3.63

3.50

3.88

3.13

4.00

4.00

3.85

3.59

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

3.00

3.50

ปาน
กลาง
2.75

3.43

3.43

3.38

3.15

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ที่ตรง 3.00
กับ สกอ. ทุกดาน
ผลประเมิน
ปาน
กลาง

สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักทะเบียนและประมวลผล เปนหนวยงานที่แยกมาจากงานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการ
การศึกษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 ทําหนาที่ใหบริการแกคณะตางๆ ในการรับบุคคลเขาศึกษา จัดทํา
ทะเบียนนิสิต ใหบริการดวยการเรียนการสอนและการสอบประมวลผลการศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษา ออกใบรับรองและหลักฐานทางการศึกษา และเปนศูนยขอมูลดานนิสิต ปจจุบัน
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 48 คน สวนใหญ (รอยละ 77) สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดวยการประเมินตาม
ระบบที่ใชสําหรับหนวยงานสํานัก สถาบันและหนวยงานสนับสนุน โดยการประเมิน 6 องคประกอบ
จํานวน 27 ดัชนี มีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 3.48 อยูในเกณฑปานกลาง สวนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดีกวาผลการประเมินตนเอง โดยมีผลเทากับ 3.70 ซึ่งอยูใน
เกณฑระดับดี
จุดเดน
1. ไดมีการปรับปรุงกระบวนงานใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยกระทําอยางตอเนื่อง บางกิจกรรมได
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานเปนรอบที่ 3 สวนใหญสามารถปรับลดระยะเวลาในการดําเนินลงได
ประมาณ 50%
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325

2. บุคลากรมีจิตบริการที่ดี สามารถใหบริการไดผลผลิตตามปณิธานที่กําหนดไว คือ บริการที่ดี
รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใสตรวจสอบได
จุดที่ควรพัฒนา
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีภารกิจหลักในการใหบริการแกนิสิต ซึ่งมีจํานวนมากและมีความ
จําเปนตองเก็บเอกสารบางสวนไวอางอิง แตปจจุบันสถานที่ของสํานักฯ คับแคบและรูปแบบไมเอื้อตอการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากโครงสรางของอาคารเปนการปรับมาจากอาคารหอพัก จึงมิไดมีสภาพ
ที่เหมาะสมและพื้นที่ไมพอเพียงในการใชเปนสํานักงานที่ตองใหบริการแกนิสิตจํานวนมาก
แนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาสถานที่ใหมที่เหมาะสมและสถานทีพ
่ อเพียง เพือ่ ให
สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สํานักทะเบียนและประมวลผล
องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน
องคประกอบที่ 2 ภารกิจ
หลัก
องคประกอบที่ 3 การ
บริหารและจัดการ
องคประกอบที่ 4 การเงิน
และงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน
องคประกอบที่ 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินการ
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-

-

4.00

4.00

4.33

4.33

4.25

4.25

2.75

4.25

-

-

3.67

4.33

3.14

4.29

3.33

3.33

4.00

3.25

2.50

2.75

3.27

3.09

3.00

3.00

3.00

3.00

-

-

3.00

3.00

-

-

-

-

5.00

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

-

-

5.00
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ดี

กรรม
การ
ดี

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

5.00

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

5.00

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

ดี

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุกดาน 3.00 3.75 3.88 3.50 3.55 3.82 3.48 3.70
ปาน
ปาน
ผลประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
กลาง
กลาง

กรรม
การ

สํานักสงเสริมและฝกอบรม
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513 มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งสํานักสงเสริมและฝกอบรม
เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการแกสังคม สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม ไดพัฒนากิจกรรมดานการบริการวิชาการใหเจริญกาวหนามาโดยตลอด เพื่อขยายงานดานการ
บริการวิชาการแกสังคมใหกวางขวางขึ้นตอไป อีกหนวยงานหนึ่งที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม คือ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สถานีวิทยุ ม.ก.) กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.
2504 มี ก ารบริ ห ารจั ด การในลั ก ษณะพึ่ ง พาตนเองโดยมิ ไ ด พึ่ ง พางบประมาณแผ น ดิ น และได มี ก าร
พัฒนาการดําเนินงานมาเปนลําดับ ทั้งดานรูปแบบ เนื้อหาสาระที่กระจายเสียงสูป ระชาชนและดานเทคนิค
การกระจายเสียงจนถึงปจจุบัน สามารถสงกระจายเสียงโดยผานดาวเทียมไปยังสถานีเครือขายทั้ง 4 แหง
คือ สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแกน และสถานีวทิ ยุ ม.ก.
สงขลา สามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ไดถึงรอยละ 73 ของพื้นที่ทั้งประเทศ และเปนสถานีวิทยุที่
ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรใหความนิยมสูงสุด ดวยเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สํานักสงเสริมและฝกอบรม ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดวยการประเมินตามระบบที่
ใชสําหรับหนวยงานสํานัก สถาบันและหนวยงานสนับสนุน โดยการประเมิน 6 องคประกอบ จํานวน 27
ดัชนี ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 4.15 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 4.11 อยูในเกณฑดี
จุดเดน
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และใหความสําคัญกับการพัฒนาองคกรดานการสรางแผนกลยุทธ อัน
นําไปสูการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
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2. มีที่ปรึกษาเปนผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา ที่คอยใหคําแนะนําการบริหารสําหรับผูบริหารในทุก
ดา น ตั้ ง แตดา นการตลาด จนกระทั่ง ดา นการประหยัด พลัง งาน ทํ า ให ก ารบริห ารงานเป นไปอยา งมี
ประสิทธิภาพ
3. โครงการตางๆ ที่จัดขึ้นนอกจากเปนโครงการจัดหารายไดแลว ยังประกอบดวย โครงการตาม
พระราชดําริ และโครงการที่เปนความรับผิดชอบตอสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) เปน
หลักอีกดวย
4. มีสถานีวิทยุ มก. ที่เปนชองทางสําคัญที่สามารถเขาถึงกลุมผูฟงไดทั่วประเทศ และยังมีบริการ
ขอมูลขาวสาร งานวิจัย ความรูทางการเกษตรที่สถานีวิทยุทั่วไปสามารถ Download ขอมูลดังกลาวเพื่อ
เผยแพรขาวสารไดโดยไมเสียคาใชจาย
แนวทางพัฒนา
ควรกําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพ ที่สอดคลองกับพันธกิจของสํานัก เพื่อเอื้อประโยชนตอ การ
ดําเนินงานและสะทอนภาพของการดําเนินงานที่ครบถวน
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผลการประเมิน
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
องคประกอบที่ 1
5.00 5.00 4.33 4.33 4.50 4.50
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00
ดี
ดี
องคประกอบที่ 2
3.75 3.75
5.00 5.00 4.29 4.29
ดี
ดี
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
2.00 2.00
5.00 5.00 3.50 3.50
ดี
ดี
องคประกอบที่ 3
3.67 3.33 4.50 4.50 3.50 3.25 3.91 3.73
ดี
ดี
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
5.00 5.00 4.00 4.00 3.50 3.25 3.86 3.71
ดี
ดี
องคประกอบที่ 4
4.00 5.00 5.00 5.00
4.67 5.00
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
5.00 5.00
5.00 5.00
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
องคประกอบที่ 5
5.00 5.00 5.00 5.00
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
5.00 5.00 5.00 5.00
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
องคประกอบที่ 6
2.00 2.00
2.00 2.00 ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุกดาน 3.75 3.75 4.38 4.38 4.27 4.18 4.15 4.11
ผลประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

328

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

องคประกอบคุณภาพ

เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ที่ตรง
กับ สกอ. ทุกดาน
ผลประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
3.50 3.50 4.50 4.50 3.86 3.71 4.00 3.92
ดี

ดี

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

ดี

ดี

ดี

ผลการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

ดี

สํานักพิพธิ ภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร ไดรับอนุมัติจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให
เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงคใน
การจัดตั้งหนวยงาน ดังนี้
1. เพื่อเปนแหลงกลางในการสะสม รวบรวมรักษาและจัดแสดงอุปกรณทางการเกษตร พืช สัตว
วัตถุทางธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐเกี่ยวกับการเกษตรของชาติ รวมทั้งการจัดแสดงถึงวัฒนธรรมและชีวิต
ความเปนอยูของคนไทยที่เกี่ยวของกับการเกษตร อันจะแสดงถึงเอกลักษณของชาติไทย
2. เพื่อเปนศูนยการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตรการเกษตร วิวัฒนาการทางการเกษตร
บุคคลสําคัญทางการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งเปนแหลงรวบรวมเอกสาร
หลั ก ฐานข อมู ล ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ประโยชน ใ นการค น คว า วิ จั ย รวมทั้ ง ใหบ ริ ก ารทางวิ ช าการแก
หนวยงานในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
3. เพื่อเปนศูนยกลางในการสงเสริมใหมีการคนควาวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อ คานิยม แนวคิด
และภูมิปญญาชาวบาน อันเปนรากฐานของวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรและประชาชนคน
ไทยทั้งมวล
4. เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางในการส ง เสริ ม ให มี ก ารค น คว า วิ จั ย เผยแพร อนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนีย มประเพณี ที่สํ า คั ญ ของท องถิ่ น และของชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นศิล ปวั ฒ นธรรม
ภายในประเทศและระหวางประเทศ อันจะทําใหเกิดความเขาใจและมองเห็นภาพลักษณของวัฒนธรรม
พื้นบาน วัฒนธรรมทองถิ่นของคนไทย อีกทั้งไดเห็นความหลากหลายและเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมและ
อารยธรรม
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5. เพื่อเปนแหลงปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิ จั ย ในการศึ ก ษาวิ ช าการทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา
6. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ ฟน ฟู เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติทกุ สาขา
จุดเดน
1. ผูบริหารมีความมุงมั่น มีประสบการณดานวิชาการ ความรู และมีความสามารถในการสราง
เครือขายความรวมมือกับผูทรงคุณวุฒิภายนอก และสามารถสรางชื่อเสียงใหกับสํานักฯ และมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ไดแก การจัดนิทรรศการทั้งในและนอก
สถานที่ การจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ งานวิจัย การจัดแฟชั่นโชวเกี่ยวกับผาไทย เปนตน
3. การจั ด กิ จ กรรมต า งๆ มี ก ารนํ า นิ สิ ต เข า ไปมี ส ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ถ า ยทอด
ประสบการณและใหเกิดความซึมซับในวัฒนธรรม
4. มีการประชาสัมพันธผลงานของสํานักฯ ผานสื่อสิ่งพิมพอยางตอเนื่อง
แนวทางพัฒนา
1. ควรให ค วามสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น งบประมาณ โดยเฉพาะด า นสาธารณู ป โภค การ
บํ า รุ ง รั ก ษา การประกั น ภั ย ด า นต า งๆอย า งพอเพี ย ง การจั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง ที่ เ หมาะสม และการจั ด
โครงสรางสวนราชการของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรที่ตอบสนองนโยบายพันธกิจดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2. ควรกําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพ ที่สอดคลองกับพันธกิจของสํานักเพื่อเอื้อประโยชนตอ
การดําเนินงานและสะทอนภาพของการดําเนินงานที่ครบถวนสมบูรณ เชน รอยละของกิจกรรมที่ไดรบั การ
เผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ เปนตน
3. ควรมีการจัดนิทรรศการในสํานักใหครอบคลุมภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศ
ไทยทุกแงมุมและทุกภูมิภาค
4. ควรเชื่อมโยงองคความรูจากฐานขอมูลของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
ดาน
ผลประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ
3.00 4.00 3.67 2.33 3.50 2.75
ดี ปานกลาง
ควร
ควร
2.33 3.00 2.14 2.43
2.00 2.00
ปรับปรุง ปรับปรุง
ควร
4.67 3.33 2.00 1.75 2.00 1.75 2.73 2.18 ปานกลาง
ปรับปรุง
ควร
2.67 2.00 ปานกลาง
2.00 2.00 3.00 2.00
ปรับปรุง
4.00 5.00 4.00 5.00
ดี
ดีเยี่ยม
ควร
ควร
2.00 2.00
2.00 2.00
ปรับปรุง ปรับปรุง
3.00
ปานกลาง

2.50

2.38

2.13

2.73

ปาน ควร
ควร
ปาน
กลาง ปรับปรุง ปรับปรุง กลาง

2.55

2.70

2.41

ปาน
ควร
ปานกลาง
กลาง
ปรับปรุง

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไดรับการจัดตั้งตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 โดยมีหนาที่คนควาวิจัย
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนการเพิ่ม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑที่มิใชอาหาร (Non-Food Product) สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แบงหนวยงานภายในเปน 4 ฝาย คือ (1) ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ (2) ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ (3) ฝายพัฒนาเชิงธุรกิจ และ (4)
สํานักงานเลขานุการ ที่ตั้งอยูบนอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประกอบดวย งบประมาณแผนดิน 11,472,129.54 บาท งบประมาณเงินรายได
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39,867,805 บาท (ภายใน 11,121,700 บาท ภายนอก 28,746,105 บาท) เงินวิจัย รวม 25,427,634
บาท จากแหลงทุนภายใน 11,121,700.00 บาท จากแหลงทุนภายนอก 14,305,934.00 บาท
ปการศึกษา 2550
สถาบัน ไดประเมินคุณภาพภายในตามผลการดําเนินงาน จํานวน 6
องคประกอบ 35 ดัชนี โดยใชเกณฑ ตามคูมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใชประเมินระดับสํานัก
สถาบัน ผลประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.17 อยูในระดับดี
จุดเดน
1. สถาบันฯ มีความเขมแข็งดานการวิจัย โดยมีนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีความพรอมดานอาคาร
หองปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัย รวมทั้งสามารถหาแหลงทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกไดสูง จึงมี
ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการจํานวนมาก (ผลงานวิชาการ 62 ชิ้น โครงการใหบริการวิชาการ 191
โครงการ)
2. สถาบั น ฯ เป น แหล ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนด า นการวิ จั ย ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพใหกับคณะวิชาตางๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
3. ผลงานวิ จัย และบริ ก ารวิ ช าการของสถาบั น ฯ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม มู ลค า ใหกั บ ผลิ ต ผลทาง
การเกษตรของประเทศ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การดําเนินงานวิจยั ของสถาบันคอนขางมีหลากหลายสาขา จึงเสมือนกับขาดความชัดเจน
ของทิศทางทีม่ ุงสูความเปนเลิศเฉพาะดานของผลิตผล
2. สถาบันฯ มีผลงานวิจัยจํานวนมาก รวมทั้งไดรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจํานวนหนึ่ง แตการ
ตอยอดสูการดําเนินงานเชิงพาณิชยโดยสถาบันเองยังมีนอย
แนวทางการพัฒนา
1. สถาบันฯ ควรพิจารณารูปแบบของการวิจยั เชิงลึกที่เปนภารกิจหลักในการมุงแกปญหาสําคัญ
ของประเทศ อาทิ พืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน โดยการระดมศักยภาพและความพรอมในดานตางๆ เพื่อ
มุงไปในทิศทางเดียวกัน พรอมกับดําเนินการวิจยั ดานอืน่ ๆ ไปดวยในแบบภารกิจรอง
2. สถาบันฯ ควรพิจารณาผลักดันใหเกิดผลในเชิงพาณิชยสําหรับงานวิจยั ที่คนพบและ
ครอบครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง
การ
ตนเอง
การ

ผลการประเมิน
รวม
ประเมิน กรรม
ตนเอง
การ

ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ

องคประกอบที่ 1

5.00

5.00

3.67

2.67

4.00

3.25

ดี

ปานกลาง

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

5.00

2.00

2.00

3.50

3.50

ดี

ดี

องคประกอบที่ 2

4.63

4.50

5.00

5.00

4.33

4.17

4.53

4.40

ดีเยี่ยม

ดี

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

4.67

5.00

5.00

4.50

4.25

4.75

4.50

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 3

4.00

4.33

5.00

5.00

4.50

3.75

4.55

4.36

ดีเยี่ยม

ดี

5.00

5.00

4.50

3.75

4.67

4.17

ดีเยี่ยม

ดี

3.50

3.50

4.00

4.00

ดี

ดี

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 4

5.00

5.00

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 5

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

5.00

2.00

ดีเยี่ยม

ควร
ปรับปรุง

องคประกอบที่ 6

5.00

2.00

4.67

4.33

4.29

3.79

4.46

4.17

ดีเยี่ยม

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

5.00

5.00

4.30

3.90

4.61

4.33

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดี

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
ภาพรวมดัชนี มก. ทุก 4.50 4.50
ดาน
ผลประเมิน
ดีเยี่ยม ดี
เยี่ยม
ภาพรวมดัชนี มก. ที่
5.00 4.67
ตรงกับ สกอ. ทุกดาน
ผลประเมิน
ดีเยี่ยม ดี
เยี่ยม
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดรับการโอนจากฝายศึกษาทดลองและวิจัยของ
อสร. กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2511 ตอมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพิจารณาให
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเปนสวนราชการเทียบเทาคณะ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2513
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให
เหมาะสมกับความตองการของอุตสาหกรรมอาหาร ปรับปรุงคุณภาพอาหาร ผลิตอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการและใหบริการทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการดังกลาว โดยมีการแบงโครงสรางการบริหารเปน 3
ฝาย ไดแก ฝายบริหารและธุรการทั่วไป ฝายจุลชีววิทยาประยุกต ฝายโรงงาน และศูนย 3 ศูนย ไดแก
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนยประกันคุณภาพอาหาร และศูนยสารนิเทศทาง
อาหาร โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 194 คน ไดรับงบประมาณแผนดินป 2550 เปนเงิน 40,762,758.45
บาท และงบประมาณเงินรายได 72,975,276 .27 บาท
สถาบันฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตาม
ดัชนีประเมินจํานวน 35 ดัชนี โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 4.60 อยูใ นเกณฑ
ระดับดีเยี่ยม สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 3.80 อยูในเกณฑระดับดี
จุดเดน
1. มีงบประมาณเงินรายไดในสัดสวนที่สูงกวางบประมาณแผนดินทําใหเกิดความคลองตัวใน

การบริหารจัดการ
2. มีบุคลากรดานวิชาการและวิจัยที่มีความสามารถ ซึ่งเปนการชวยเสริมรายไดใหแกสถาบัน
แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการวิเคราะหตน ทุนการผลิตหรือการใหบริการใหเห็นเปนรูปธรรม
2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและทดแทน
บุคลากรที่จะเกษียณอายุ
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
องคประกอบคุณภาพ
ปจจัยนําเขา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

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

องคประกอบที่ 1

5.00

2.00

4.67

2.67

4.75

2.50

ดีเยี่ยม

4.50
5.00

4.17
2.50

4.67
4.36

4.53
3.00

ดีเยี่ยม
ดี

3.67
4.00
5.00
3.74

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดี

องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3

4.75
3.00

4.75
3.00

5.00
4.75

5.00
3.50

องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
ดาน
ผลประเมิน

5.00

5.00

4.50

3.00

4.33

4.33

ดี

ดี

ประเมิน กรรมการ
ตนเอง

5.00
4.78

5.00
3.56

ดี
เยี่ยม

ดี

5.00

4.00

4.71

3.36

4.67
5.00
5.00
4.60

ดี
เยี่ยม

ปาน
กลาง

ดี
เยี่ยม

ปาน
กลาง
ดีเยี่ยม
ปาน
กลาง
ดี
ดี
ดีเยี่ยม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสวนราชการระดับคณะตามประกาศ
การจัดตั้งขึ้นตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
เมื่อป พ.ศ. 2521 และไดปรับเปลี่ยนโครงสรางจนถึงปจจุบัน แบงเปน 5 ฝาย 2 สถาบัน/ศูนย ไดแก ฝาย
บริหารและธุรการทั่วไป ฝายวิจัยและประเมินผล ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย ฝายสารสนเทศ
งานวิจัย ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สถานีวิจัย 2 แหง และศูนยวิจัย 2 แหง มีบุคลากรรวม
ทั้งสิ้น 134 คน โดยแบงเปนขาราชการ 40 คน พนักงาน 21 คน ลูกจางประจํา 11 คน ลูกจาง
ชั่วคราว 53 คน และยืมตัวชวยราชการ 9 คน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มีภารกิจหลักในการ
ประสานและบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัยและบริการจัดการประชาสัมพันธเผยแพรถายทอดและขยาย
ผลงานวิ จั ย พั ฒ นาระบบ และบริ ก ารสารสนเทศด า นวิ จั ย ปฏิ บั ติ ง านวิ จัย เฉพาะทางงานวิ จั ย เพื่ อ
เสริมสรางศักยภาพในการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการและบริหารจัดการหนวยงานและสนับสนุน
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งานสวนกลาง โดยไดรับงบประมาณแผนดินป 2550 เปน 18,925,629 บาท และไดรับเงินอุดหนุน
155,080,600 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบ
ทั้ง 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามดัชนีประเมิน จํานวน 35 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเอง
ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.43 อยูในเกณฑดี สําหรับผลการประเมินตามดัชนี มก. ที่ตรงกับตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 18
ดัชนี มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยูในเกณฑดี
จุดเดน
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีระบบและกลไกในการดําเนิ นงานที่ ชัดเจน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดการงานวิจัย
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีศักยภาพในการเผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย
แนวทางพัฒนา
1. ควรพยายามสงเสริม/ผลักดันบุคลากรทําวิจัย เพื่อขอการรับรองจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
2. ควรสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

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

องคประกอบที่ 1

5.00

5.00

3.33

3.33

3.75

3.75

ดี

ดี

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

5.00

3.00

3.00

4.00

4.00

ดี

ดี

องคประกอบที่ 2

4.63

4.50

5.00

5.00

4.17

3.67

4.47

4.20

ดี

ดี

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

4.00

4.00

5.00

5.00

3.75

3.75

4.00

4.00

ดี

ดี

องคประกอบที่ 3

4.33

4.33

5.00

5.00

5.00

5.00

4.82

4.82 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

5.00

5.00

4.00

4.67

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 4
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2.00

4.00
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ดี

ดีเยี่ยม

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลการประเมิน

ผลผลิต

รวม

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

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

5.00

5.00

5.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 5

5.00

5.00

5.00

5.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

5.00

5.00

5.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

5.00

5.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 6

5.00

5.00

5.00

5.00

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
ดาน
ผลประเมิน

4.33

4.42

ดี

ดี

เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ที่
ตรงกับ สกอ. ทุกดาน
ผลประเมิน

4.00

4.00

ดี

ดี

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
5.00

5.00

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

4.29

4.07

4.49

4.43

ดี

ดี

ดี

ดี

4.30

4.30

4.44

4.44

ดี

ดี

ดี

ดี

สํานักหอสมุด
สํานักหอสมุด มีบทบาทหนาที่ในการใหบริการทางวิชาการแกผูใชหองสมุดของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา และใหบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัยของ
อาจารย และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากการทํ า หน า ที่ เ ป น ห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย แล ว
สํานักหอสมุด ยังเปนหนวยงานที่รวบรวมเอกสารงานวิจัยดานการเกษตร ที่มีความครบถวนสมบูรณที่สุด
แหงหนึ่งของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสํานักหอสมุดไดทําหนาที่ใหบริการสารสนเทศดาน
การเกษตรแกสังคม ในฐานะที่มีบทบาทเปนศูนยสารสนเทศดานการเกษตรทั้งในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ โดยไดรับความไววางใจจาก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ใหรับหนาที่เปนศูนย
สารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ (Thai National AGRIS Center) และศูนยสนเทศกระบือนานาชาติ
(International Buffalo Information Center) ไดรับการแตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ใหเปนศูนย
ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร ในระบบสารนิเทศแหงชาติ นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังมี
บทบาทในฐานะของกรรมการในระบบสารนิเทศวิทยาศาสตรสากล (UNISIST) และกรรมการประสานงาน
ขายงานระบบสารนิเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (ASTINFO)
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จุดเดน
1. มีการจัดทําแผนดําเนินงานและโครงการในเชิงรุก มีกิจกรรมที่ครอบคลุมภารกิจหลักของฝาย
และสอดคลองกับกลยุทธของสํานักหอสมุด มีการกําหนดผูรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
รวมทั้งมีการกํากับติดตามอยางเปนระบบ
2. มีโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการหลายโครงการ
3. มีการพัฒนาเพื่อการบริการที่ดี รวดเร็ว สะดวกตอการใชบริการอยางตอเนื่อง ทั้งการนํา
ระบบ RFID มาใหบริการยืมคืนดวยตนเอง การสํารวจความตองการของผูใชบริการและนําผลการสํารวจ
มาปรับปรุงการบริการ มีระบบอัตโนมัติที่สนับสนุนการใหบริการทั้งที่ซื้อสําเร็จและพัฒนาขึ้นเอง มีการนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริการ มีการใช Function ของระบบหองสมุดอัตโนมัติเต็มประสิทธิภาพ
และประยุกตใชกับงานที่สอดคลองคลายคลึงกัน
4. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีความตั้งใจและทุ มเทในการ
ทํางาน
แนวทางพัฒนา
ควรดําเนินการการจัดการความรูใหครอบคลุมทุกหนวยงานอยางตอเนื่อง เพื่อเปนเครื่องมือชวย
ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพขององคกร
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สํานักหอสมุด
องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน
ตนเอง

กรรม ประเมิน
การ ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน

กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
การ ตนเอง การ ตนเอง การ

องคประกอบที่ 1

5.00

5.00

5.00

2.67

5.00

3.25

ดีเยี่ยม

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

5.00

5.00

2.00

5.00

3.50

ดีเยี่ยม

ปาน
กลาง
ดี

องคประกอบที่ 2

4.50

4.50

5.00

5.00

4.71

4.71

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 3

4.33

4.33

5.00

4.75

4.25

3.50

4.55

4.18

ดีเยี่ยม

ดี

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

5.00

5.00

4.50

4.25

3.50

4.57

4.00

ดีเยี่ยม

ดี

องคประกอบที่ 4

3.00

3.00

5.00

2.50

4.33

2.67

ดี

5.00

5.00

5.00

5.00

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
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ปาน
กลาง
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน
ตนเอง

กรรม ประเมิน
การ ตนเอง

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน

กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
การ ตนเอง การ ตนเอง การ

องคประกอบที่ 5

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

5.00

5.00

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

องคประกอบที่ 6

5.00

5.00

ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ทุก
ดาน
ผลประเมิน

4.25

4.25

5.00

4.25

4.73

3.82

4.67

4.07

ดี

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดี

5.00

5.00

4.75

4.57

3.71

ดี
เยี่ยม
4.77

ดี

เฉลี่ยรวมดัชนี มก. ที่ตรง
กับ สกอ. ทุกดาน
ผลประเมิน

ดี
เยี่ยม
5.00

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดี

ดี
เยี่ยม

4.23
ดี

สํานักบริการคอมพิวเตอร
สํานักบริการคอมพิวเตอร จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2518 จากศูนยคอมพิวเตอร สังกัดสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยกฐานะเปนสํานักบริการคอมพิวเตอร เทียบเทาระดับคณะ เมื่อ
ป 2528 เพื่อบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนิสิต อาจารย ขาราชการ และบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย และไดพัฒนาสรางเครือขายหลัก (เครือขายนนทรี) เมื่อ ป 2535 เพื่อเชื่อมโยงเครือขายไปยัง
หนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดติดตั้งเครือขายไรสาย KUWin ทั่วทั้งพื้นที่ของวิทยาเขต
บางเขนและทุกวิทยาเขต 700 จุด และมีศูนยการเรียนรูดวยตนเอง KITS 1,060 ตารางเมตร
ปการศึกษา 2550 เนนพันธกิจ 4 ประการ คือ วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีให
ครอบคลุมทุกหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัย และทุกวิทยาเขต ใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
แกหนวยงาน และผูใชบริการของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนิสิต บุคลากร และชุมชน มีบุคลากรในสังกัด
102 คน บริการเซิรฟเวอร 60 เครื่อง พีซี 220 เครื่อง โนตบุก 330 เครื่อง มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 96
ลานบาท
สํานักบริการคอมพิวเตอร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ
และมีการดําเนินงานตามดัชนีประเมิน จํานวน 27 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
4.19 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 อยูในเกณฑดี
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หากพิจารณาในภาพรวมทั้งดัชนีของ มก. และดัชนีที่หนวยงานกําหนดเพิ่มเติม รวม 32 ดัชนี หนวยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.59 อยูในเกณฑดี
จุดเดน
1. เปนหนวยงานบริการที่ชวยสนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและ
มีการดําเนินภารกิจบริการคอมพิวเตอรที่เอื้อตอบรรยากาศการเรียนรู โดยเฉพาะการมี KITS เปน
ศูนยบริการสําหรับนักศึกษาที่เกษตรบางเขน และไดรับรางวัลเว็บไซตยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ในหมวด
มหาวิทยาลัยในป 2550
2. การบริหารจัดการที่เนนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีการวางแผนการดําเนินงานเปนขั้นตอน
ตามชวงเวลาที่เหมาะสม เนนการดูแลรักษาระบบใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการดําเนินงานทั้ง
มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตไดอยางทั่วถึงและคลองตัวในปจจุบัน และมีแนวโนมตอการพัฒนาในลักษณะ
ทดแทนไดถือเปนหัวใจของการบริการที่ดี
3. การมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในลักษณะตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สงผลดีตอการใหบริการทางวิชาการที่โดดเดนและมีคุณภาพ
4. การมีทุนสนับสนุนการดําเนินการอยางคลองตัว ทําใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการ
แนวทางพัฒนา
1. การกระจายบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูในลักษณะ KITS สูวิทยาเขตตางๆ จะทําใหเกิด
ความสมดุลในระบบบริหารจัดการ และเพื่อสรางโอกาสใหกับนิสิตในภูมิภาคไดรับสิ่งที่ทันสมัยจากการ
จัดการระบบสารสนเทศ จะชวยใหการพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในภาพรวมไดดียิ่งขึ้น
2. การบริการทางวิชาการที่โดดเดนในระดับชาติและนานาชาติ ควรพัฒนาตอไปในวิทยาเขต
ตางๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือสูระดับทองถิ่น มหาวิทยาลัย ชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัย ควรสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรทางดาน IT ที่ดําเนินงานในวิทยาเขตตางๆ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุล นั่นหมายถึงการสรางระบบธํารงรักษาบุคลากรที่ดีไวกับมหาวิทยาลัย
เพื่อใหบรรลุภารกิจดานนี้
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สํานักบริการคอมพิวเตอร
องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
(ดัชนีที่สํานักฯ เพิ่มเติม 5 ดัชนี)
องคประกอบที่ 3 การบริหาร
และจัดการ
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน
ดัชนีที่ มก. ตรงกับ สกอ.
องคประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินการ
ภาพรวมดัชนี มก. ทุกดาน
ความหมายผลประเมิน
ภาพรวมดัชนี มก. ที่ตรงกับ
สกอ. ทุกดาน
ความหมายผลประเมิน
ภาพรวมดัชนีของ มก. และ
ของหนวยงาน (32 ดัชนี)
ความหมายผลประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม ประเมิน กรรม
ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ ตนเอง การ
4.25
3.25
4.00
4.00
4.33
3.00

ความหมายผลประเมิน
ประเมิน
ตนเอง
ดี

กรรม
การ
ปานกลาง

4.00

4.00

4.00
4.00
3.00

4.00
4.00
3.00

4.00
4.29
3.00
4.60

4.00
4.29
3.00
4.00

ดี
ดี
ปานกลาง
ดีเยี่ยม

ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

4.50
3.00

4.50
3.00

4.67

3.00

4.25

4.25

3.00

2.50

3.91

3.27

ดี

ปานกลาง

5.00

5.00

4.00

4.00

3.00

2.50

3.57

3.29

ดี

ปานกลาง

3.00

3.00

5.00

1.50

4.33

2.00

ดี

ควรปรับปรุง

5.00

2.00

5.00
5.00

2.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ควรปรับปรุง
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

4.38

3.75

4.50

3.63

3.82

3.27

4.19

3.52

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดี

ดี

ดี

ดี

4.00

4.00

4.25

3.50

3.43

ปาน
กลาง
3.14

3.77

3.38

ดี

ดี

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี
4.25

ปาน
กลาง
3.59

ดี

ดี
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วิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาเขตกําแพงแสน เปน 1 ใน 4 วิทยาเขตและเปนวิทยาเขตแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ไดรับการสถาปนาในวันที่ 12 พ.ย.2522 บนพื้นที่ 7,951.2 ไร ประกอบไปดวย 6 คณะ (คณะเกษตร
กํา แพงแสน คณะวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า คณะวิศ วกรรมศาสตร กํ า แพงแสน คณะศิล ปศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร) ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
2 สถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว
และผลิตภัณฑสัตว ) 3 สํานัก (สํานักวิทยาเขต สํานักสงเสริมและฝกอบรม และสํานักหอสมุด) และ
สถานีวิจัยประมง มีการเปดการสอนระดับปริญญาตรี รวม 33 หลักสูตร ปริญญาโท รวม 30 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก รวม 17 หลักสูตร โดยมีจํานวนนิสิตใหมระดับปริญญาตรี ป 2551 รวมทั้งสิ้น
6,356 คน วิทยาเขตกําแพงแสน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 2,084 คน แยกเปนขาราชการ 593 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย 424 คน พนักงานราชการ 13 คน ลูกจางประจําและชั่วคราว 925 คน บุคลากรโรงเรียน
สาธิต 129 คน โดยมีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก 202 คน ปริญญาโท 375 คน ระดับปริญญา
ตรี 578 คน และต่ํากวาระดับปริญญาตรี 800 คน บุคลากรที่มีตําแหนงวิชาการ ระดับศาสตราจารย 5 คน
รองศาสตราจารย 83 คน ผูชวยศาสตราจารย 128 คน ผูชํานาญการ 94 คน ผูเชี่ยวชาญ 8 คน
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 1 คน วิทยาเขตกําแพงแสนไดรับงบประมาณแผนดิน ป 2550 รวม 356,147,781 บาท
และมีรายได 277,542,858 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 633,690,639 บาท
จุดเดน
มี ค ณาจารย แ ละนั ก วิ จั ย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาชาวิ ช าชี พ และการวิ จั ย ทํ า ให วิ ท ยาเขต
กําแพงแสนมีความโดดเดนในการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการบริการวิชาการโดยเฉพาะดานการเกษตร
และประชาชนในระดับชุมชน ระดับชาติ และตางประเทศ นับวามีสวนชวยสนับสนุนนโยบายการเปน
Research University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวทางพัฒนา
ผูบริหารของวิทยาเขตกําแพงแสนควรมีการวิเคราะหและจัดทําแผนยุทธศาสตรในการเพิ่มรายได
จากแหลงเงินภายนอก เนื่องจากวิทยาเขตกําแพงแสนมีความพรอมทั้งดานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาโดยเฉพาะดานการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งดานสถานที่ตั้งและ
ปจจัยพื้นฐาน (อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ พรอมเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย โรงพยาบาลสัตว ศูนย
ความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สถานีทดสอบ ฯลฯ) แสดงใหเห็นศักยภาพในการหารายได
เพิ่มจากแหลงเงินภายนอก เพื่อใหมีรายไดที่สามารถนํามาพัฒนาวิทยาเขตใหเจริญกาวหนา เตรียมพรอม
ที่จะรองรับนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในอนาคต
อันใกล
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วิทยาเขตศรีราชา
ในป พ.ศ.2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาสถานีวิจัยและสถานที่ฝกงานเพื่อการศึกษา
และวิจัย ที่ตั้งอยูอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจัดตั้งเปนวิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี้การดําเนินงานที่ผาน
มามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนาวิทยาเขตอยางตอเนื่อง จนเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
สมบูรณ แบบในระดับหนึ่งโดยเฉพาะดานอาคารสถานที่ ปจจุบันวิทยาเขตศรีราชาประกอบดวยหนวยงาน
ทางดานวิชาการ 5 หนวยงาน ประกอบดวย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา คณะ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานสนับสนุนอีก 2 หนวยงานไดแก สํานักวิทยบริการ และสํานักงานวิทยาเขต สําหรับการเรียนการ
สอนได เ ป ด สอนทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร วม 28 หลั ก สู ต ร และปริ ญ ญาโท 2 หลั ก สู ต ร ทั้ ง นี้ จํ า แนกเป น
หลักสูตรปกติ 18 หลักสูตร และหลักสูตรภาคพิเศษ 12 หลักสูตร มีบุคลากรรวม 343 คน จําแนกเปน
อาจารย 147 คนและบุคลากรสายสนับสนุน 196 คน มีงบประมาณทั้งหมด 360.74 ลานบาท จําแนกเปน
งบประมาณแผนดิน 42.23 ลานบาท (รอยละ 12) และงบประมาณเงินรายได 317.51 ลานบาท (รอยละ
88)
วิทยาเขตศรีราชาไดดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพประกอบดวยองคประกอบ 9 ดาน 65
ดัชนี ทั้งนี้หนวยงานไดดําเนินการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลีย่ 3.37 โดยอยูในเกณฑปานกลาง
จุดเดน
1. วิทยาเขตมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองโดยใชเงินรายไดวิทยาเขตในการบริหารจัดการ
2. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางดานการเงินของวิทยาเขต
3. มีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงาน และความตองการของชุมชน เชน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีหลักสูตรทางดาน
อุตสาหกรรมการตอเรือ และการปฏิบัติงานใบเรือที่มีเนื้อหาสาระแบบสากล ซึ่งจะขยายงานเปนหลักสูตร
สําหรับผูเรียนจากประเทศต างๆ ในภูมิภาคได อีกทั้งยัง มีความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่เปน
เครือขายที่ดีในการรองรับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรดาน
วิศวกรรมศาสตร ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และบริหารธุรกิจที่มีผลงานของนิสิตในระดับชาติหลายผลงาน
4. มีการพัฒนา อาคารสถานที่ พื้นที่ทางกายภาพที่ดี มีความสวยงามและมีความเปน Campus
ที่สมบูรณ มีการใชทรัพยากรรวมกัน ทําใหสามารถรองรับการขยายตัวของวิทยาเขตไดอยางตอเนื่อง
5. มีหองปฏิบัติการทางการบินที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนทางดานการบินที่วทิ ยาเขต
บางเขน
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จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลงานวิจยั ยังมีนอย วิทยาเขตสงเสริมใหมีการทําวิจยั หลายรูปแบบ เชน มีงบประมาณ
สนับสนุน มีการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหทาํ วิจยั สถาบัน มีการจัดนิทรรศการประจําป เปนตน
2. วิทยาเขตยังประสบปญหาการเขา–ออก ของบุคลากรที่ทําใหการดําเนินงานหลายอยางไม
ตอเนื่อง เชน เจาหนาที่ดานการเงิน
3. มีระบบประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย แตยังไมไดนําผลการประเมินมาบูรณา
การภาพรวมของวิทยาเขต เพื่อใหเกิดการแกไขปรับปรุงอยางตรงประเด็น
4. ยังมีปญหาการบริหารการเงินในโครงการ/กิจกรรมของนิสิต ทําใหวิทยาเขตมีคาใชจายแฝง
จํานวนมาก เนื่องจากนิสิตไมไดระบุคาใชจาย in kind ในโครงการที่ทําใหวิทยาเขตตองสมทบคาใชจาย
มากขึ้น
5. วิทยาเขตยังจําเปนตองพัฒนาคณาจารย และบุคลากรใหมากขึน้ เพื่อสรางความแข็งแกรง
ทางวิชาการ และการวิจยั ในระยะยาว และจะชวยลดปญหาการเขาออกของบุคลากร เนื่องจากบุคลากร
สายสนับสนุนตองการแรงจูงใจมากกวานี้
6. นิสิตมีผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนิสิตมีความสามัคคีกับทุกคณะสามารถเขากันไดดี
7. วิทยาเขตตระหนักถึงปญหา และกําลังหาแนวทางการแกไขความลาชาของระบบอินเตอรเน็ต
เพื่อใหมกี ารเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว และพัฒนาระบบสื่อสารใหดียิ่งขึน้
8. วิทยาเขตยังตองการอาจารยที่มวี ุฒิปริญญาเอกมากกวานี้ จึงจําเปนตองสรางแรงจูงใจใหผู
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสนใจเขามาทํางานในวิทยาเขตนี้ ทัง้ ในดานเงินเดือน และสวัสดิการอื่นๆ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนวิทยาเขต ลําดับที่ 4
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอตั้งขึ้นเมื่อป 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติเปนปที่ 50 และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปสูภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีกรอบนโยบายการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
ศาสตรดานการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาการจัดการ ที่ใหความสําคัญตอปญหาและ
ความตองการของทองถิ่น สรางบุคลากรรุนใหมใหกับภูมิภาค โดยจัดตั้งคณะหลัก 3 คณะ คือ
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ ทอ.) ปจจุบันเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีภาคปกติ 2 หลักสูตร
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2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (คณะ วว.) ปจจุบันเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาค
ปกติ 4 หลักสูตร ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร
3. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ (คณะ ศว.) ปจจุบันเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาค
ปกติ 4 หลักสูตร ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร ปริญญาโทภาคพิเศษ 1 หลักสูตร โครงการพิเศษ 3 หลักสูตร
ดานบุคลากร ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 460 คน ในจํานวนดังกลาวจําแนกเปน ขาราชการ 7 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 248 คน พนักงานราชการ 30 คน พนักงานเงินรายได 17 คน และลูกจางชัว่ คราว
158 คน มีจํานวนนิสิต รวม 3,555 คน จําแนกเปนนิสิตภาคปกติ 3,062 คน ภาคพิเศษ 493 คน เปน
นิสิตระดับปริญญาตรี 3,478 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 77 คน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ในป 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 61 ตัวบงชี้
จุดเดน
1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และมีทีมงานที่เขมแข็ง มุงมั่นในการพัฒนาวิทยาเขตใหกาว
ไปสูการเปนผูนําดานวิชาการ วิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
เปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับนานาชาติ และถายทอดความรูสูชุมชนอยางยั่งยืน
2. มีแผน และทิศทางที่ชัดเจน ในการพัฒนาวิทยาเขตในทศวรรษที่ 2
3. มีการทํางานที่ประสานความรวมมือในดานตางๆ ระหวางวิทยาเขตหลัก และวิทยาเขตอื่นๆ
ทั้งในดานการสรางองคความรู และการใชทรัพยากรรวมกัน
4. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการใหความรู
เกี่ยวกับการวิจัยการเรียนการสอนและนวัตกรรมการสอน และมีการสนับสนุนทุนในการศึกษาคนควา
5. อาจารยสวนใหญ เปนกลุมที่อยูในวัยเริ่มทํางาน จึงเปนบุคลากรที่มีพลัง และจะเปนพลังที่
สําคัญของวิทยาเขต ใน อีก 5 – 10 ปขางหนา
6. วิทยาเขต มีหองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย พรอมใชในแตละสาขาวิชา อาจารยมีความ
พรอมและมุงมั่นในการศึกษาวิจัย
7. อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติเฉลี่ยถึงสัปดาหละ 8.40 ชั่วโมง
8. อาจารยมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 28 โครงการ

รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

345

แนวทางการพัฒนา
1. สาขาวิชาที่มีบัณฑิต ไดงานทําไมถึงรอยละ 80 และไดรับการจางงานที่ใหเงินเดือนต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด มหาวิทยาลัย ควรวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกไข
2. วิ ท ยาเขตควรวางแผนการพั ฒ นาทั ก ษะ ประสบการณ และตํ า แหน ง ทางวิ ช าการให กั บ
อาจารยรุนใหม
3. การวางแผนเป ดหลั ก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ควรเป ด แผน ก ร ว มดว ย เพื่ อ ให อ าจารย
ไดเปนที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ มีบทความจากวิทยานิพนธของบัณฑิตไดตีพิมพ และเพื่ อตอบสนอง
การเปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิจัย
4. มหาวิท ยาลัย ควรเปดโอกาสใหอาจารยของวิท ยาเขตไดเข าถึงขอมูล โดยเฉพาะขอมูล
การศึกษาคนควาจากหอสมุดกลาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการวิจัยของอาจารย

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปนโครงการหนึ่งที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2541 ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรีไดจัดหาที่ใน
อําเภอเมือง และอําเภอบางปลามา มีภารกิจ คือ สรางและพัฒนาบุคลากรและองคกรทองถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตกและภาคกลางตอนบน ใหมีภูมิปญญา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นและมหาวิทยาลัย (วิทยาเขต) อยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตอ
เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางตอนบน และพื้นที่ใกลเคียงในการนําไปสูการพัฒนา
ประเทศที่มั่นคง
จุดเดน
1. ผูบริหารโครงการและคณาจารยทํางานดวยความทุมเท รับผิดชอบในการทํางานทั้งดานการ
บริหารจัดการสภาพภูมิสถาปตยของโครงการ ดานการพัฒนานักศึกษา ดานชุมชนสัมพันธ
2. มีความพรอมทางดานกายภาพ เรื่อง ของหองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักศึกษามีความใกลชิดกับอาจารยและเจาหนาที่ประจําโครงการอยางมาก
4. นักศึกษาไดรับการสงเสริมสภาวะผูนําและการสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรอยางดียิ่ง เชน การจัดทําหองซอมดนตรี โดยอาจารย
บริจาคเครื่องดนตรีใหกับนักศึกษา เปนตน
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แนวทางพัฒนา
1. จากการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหชะลอการดําเนินงานตามแผนแมบท ทําใหการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามแผนที่วางไวแตเดิม โครงการฯ จึงควรทบทวนและจัดทําแผนใหมทั้งแผนการดําเนินงานและ
แผนการบริหารจัดการดานบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดความชัดเจนของนโยบายและทิศทางการพัฒนาโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อใหเกิดความชัดเจนสําหรับผูบริหาร อาจารย และบุคลากรสนับสนุนในโครงการ
3. ควรมีอาจารยประจําศูนยมากขึ้นใหไดสัดสวนกับนิสิต เนื่องจากอาจารยที่สอนสวนใหญเปน
อาจารยพิเศษ อาจารยที่มาจากวิทยาเขตอื่นๆ
4. การใชหองเรียนและหองปฏิบัติจะมีการใชอยางคุมคาในชวงวันเสาร และวันอาทิตย สําหรับ
ในวันจันทร ถึงวันศุกร ยังมีการใชงานที่ไมคุมคา โครงการสามารถเปดรับนิสิต หรือใหบริการในลักษณะ
ของการจัดอบรม หรือการใหเชาหองประชุมสัมมนา ไดอีกทางหนึ่ง
5. เนื่องจากทางโครงการตองจัดหารายไดของตนเอง ดังนั้น นอกจากการจัดทําแผนงบประมาณ
แลว การจัดทําแผนบริหารธุรกิจจึงเปนสิ่งที่นาจะดําเนินการควบคูกันไป
6. มีความตองการชุมชนและทองถิ่นใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งเปนวิทยาเขต จัดตั้งคณะรัฐศาสตร
และคณะสาธารณสุขศาสตร
7. ในปการศึกษา 2550 การประเมินคุณภาพภายในของ โครงการเปนการประเมินหลักสูตร ซึ่ง
หากมีการจัดตั้งคณะใหมเพิ่มขึ้นในโครงการ ควรที่จะรับการประเมินตัวบงชี้ทุกตัวเชนเดียวกับการประเมิน
คณะเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กอตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2514 เพื่อใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานทางการฝกหัดครูระดับปริญญาของนิสิต
คณะศึกษาศาสตร เปนสถานที่ศึกษา วิจัย ทดลองคนควาวิชาทางดานการศึกษา ตลอดจนเปนสถาบันให
การศึกษา อบรม กุลบุตร กุลธิดา ตามระดับความสามารถสติปญญา ความถนัดและความสนใจ โดยมี
ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เปนผูกอตั้งและเปนอาจารยใหญคนแรก ปจจุบันโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสถานภาพเปนศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยมีฐานะเทียบเทาภาควิชา
ในคณะศึกษาศาสตร
คณาจารยของโรงเรียนยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหพรอมที่จะเผชิญกับปญหา
และความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดอยูตลอดเวลา พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถ
สติปญญาและคุณธรรม รวมทั้งรูจักใชเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาที่เผชิญอยูไดอยางเหมาะสม เพื่อ
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ความสุข ความสงบและประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของการอยู
รวมกันในวิถีทางประชาธิปไตย ภาคภูมิใจในความเปนไทย เคารพกฎ กติกา ระเบียบของสังคม สงเสริม
นักเรียนใหมีกระบวนการเรียนรู ทักษะชีวิต และความรูความสามารถอยางเหมาะสมเต็มศักยภาพแหงตน
จุดเดน
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ฝกใหนักเรียนกลาคิดกลาแสดงออก และ
กลาตัดสินใจ
2. มีการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความแตกตางของบุคคล เชน โครงการพิเศษ สําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองทางดานการเรียนรู โดยจะมีอาจารยและผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหการดูแลเปนพิเศษ
3. บรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียนเอื้ออํานวยตอการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมกับ
จํานวนของนักเรียน มีโสตทัศนูปกรณ หองเรียน ศูนยสื่อที่อํานวยความสะดวกและเปนแหลงคนควาหา
ความรูที่เหมาะสมแกนักเรียน
4. สงเสริมความคิดสรางสรรคแกนักเรียนในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีการบูรณาการการเรียนรู
เชน การแสดงละครเวที การนําเสนอผลงานดานวิทยาศาสตรของนักเรียน
5. มีการจัดหองแนะแนวสําหรับใหคําปรึกษาแกนักเรียน โดยอาจารยที่จบมาเฉพาะดาน รวมไป
ถึงไดใชเปนหองที่ใหบริการนักเรียนสําหรับทําแบบทดสอบวัดความรูเพื่อเตรียมตัวใหพรอมในการสอบวัด
ในแตละระดับ
แนวทางพัฒนา
จากการเยี่ยมชมภายในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา การจัดหองประกัน
คุณภาพของโรงเรียน ควรเปลี่ยนมาเปนหองการจัดการความรู เนื่องจากเปนหองที่รวบรวมสื่อการเรียนรู
หนังสือตําราที่เปนความรู ในแตละกลุมสาระการเรียนรู นอกเหนือจากเอกสารที่เกี่ยวของการประกัน
คุณภาพของโรงเรียน
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4.5.3 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 14-19 กันยายน พ.ศ. 2551
วันอาทิตยที่ 14 กันยายน 2551
09.00 - 12.00 น.
- คณะกรรมการประชุมเตรียมวางแผนการประเมิน และแบงงานรับผิดชอบ
- ตรวจสอบเอกสาร
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.

13.00 - 17.00 น.
ตรวจสอบเอกสาร

วันจันทรที่ 15 กันยายน 2551
08.30 09.00 09.30 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
คณะกรรมการ ลงทะเบียน ณ - อธิการบดีแนะนําผูบริหาร
- ผูบริหาร มก. รายงานผลการดําเนินงาน
ประชุมรวมกัน หองประชุม
มหาวิทยาลัย
และแผนพัฒนา มก.
ณ หองประชุม กําพล อดุลวิทย - ประธานกรรมการฯ แนะนํา - รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ รายงาน
9 ชั้น 2 อาคาร ชั้น 2 อาคาร
กรรมการ และชี้แจง
ระบบประกันคุณภาพของ มก.
สารนิเทศ
สารนิเทศ
วัตถุประสงค
50 ป
50 ป
13.00 - 16.00 น.
ตรวจเยี่ยมคณะวิชา ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตอหนวยงาน
กลุมที่ กลุมที่ 2 กลุมที่ 3
กลุมที่ 4
กลุมที่ 5
กลุมที่ 6
กลุมที่ 7
1
จินดา
จันทนี
บัณฑิต
ทวีป
วิจิตพาณี
ประไพพิศ เบญจวรรณ
สุนันทา สมศักดิ์
บพิธ
มิ่งขวัญ
กลาณรงค
ฉลองศรี
ธีระศักดิ์
13.00 คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะประมง
คณะ
14.30 น. มนุษยเกษตร
สัตวแพทย- วิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร
ศาสตร
ศาสตร
ศาสตร
14.30 คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
วิทยาลัย
16.00 น. สังคม วนศาสตร เทคนิคการ สถาปตย- เศรษฐศาสตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม
ศาสตร
สัตวแพทย
กรรม
เกษตร
ศาสตร
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11.00 12.00 น.
คณะ
กรรมการฯ
ซักถาม
ขอมูล
เพิ่มเติม

กลุมที่ 8
เอื้ออารี
พิชิตชัย
คณะ
ศึกษาศาสตร
โรงเรียน
สาธิตแหง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
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วันอังคารที่ 16 กันยายน 2551
08.30 - 09.00
09.00 - 12.00 น.
น.
ตรวจเยี่ยมหนวยงานสนับสนุน ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตอหนวยงาน
คณะกรรมการ
กลุม A
กลุม B
กลุม C
กลุม D
ประชุมรวมกัน
1. วิจิตพาณี
1. จันทนี
1. จินดา
1. บัณฑิต
ณ หองประชุม
2. กลาณรงค
2. สมศักดิ์
2. สุนันทา
2. บพิธ
9 ชั้น 2 อาคาร
3. ทวีป
3. ประไพพิศ
3. เอื้ออารี
3. เบญจวรรณ
สารนิเทศ 50 ป
4. มิ่งขวัญ
4. ฉลองศรี
4. พิชิตชัย
4. ธีระศักดิ์
09.00- สถาบันคนควาและ
สํานักทะเบียนและ
สํานักสงเสริมและ
สํานักหอสมุด
10.30 น. พัฒนาผลิตภัณฑ
ประมวลผล และบัณฑิต ฝกอบรม
อาหาร
วิทยาลัย
10.30- สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักพิพิธภัณฑและ สถาบันคนควา
12.00 น. แหง มก. และ
วัฒนธรรมการเกษตร และพัฒนา
Central Lab
ผลิตผลทาง
การเกษตรฯ
13.00 - 14.30 น.
14.30-17.00น.
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 2
กรรมการตรวจ
กลุม A
กลุม B
กลุม C
กลุม D
เอกสาร
หองประชุม 6
หองประชุมกําพล
หองประชุม 8
หองประชุม 9
อดุลวิทย
อาจารย
นิสิตปจจุบัน
ศิษยเกา
ผูใชบัณฑิต
วันพุธที่ 17 กันยายน 2551
07.30 น.
คณะ
กลุมที่ 1
กรรมการฯ
พบกันบริเวณ วิทยาเขตกําแพงแสน
หนาลิฟต
อาคาร
สารนิเทศ 50 1. บัณฑิต
ปเพื่อเดินทาง 2. มิ่งขวัญ
ไป
3. สมศักดิ์
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กลุมที่ 2

09.00 - 18.00 น.
ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตตางๆ
กลุมที่ 3

วิทยาเขตศรีราชา

1. ประไพพิศ
2. ฉลองศรี
3. กลาณรงค
4. พิชิตชัย

วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ
จ.สกลนคร
1. จินดา
2. เบญจวรรณ
3. บพิธ
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กลุมที่ 4
โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1. เอื้ออารี
2. สุนันทา

วันพุธที่ 17 กันยายน 2551
09.30 –
11.00 –
11.00 น. 15.00 น.
พบ
ตรวจเยี่ยม
ผูบริหาร
วิทยาเขต 1. คณะเกษตร

09.30 - 11.00 –
11.00 น. 15.00 น.
พบผูบริหาร ตรวจเยี่ยม
วิทยาเขต
1. คณะ
วิศวกรรม
ศาสตร
ศรีราชา
2. คณะ
2. คณะ
วิศวกรรมศาสตร
ทรัพยากร
กําแพงแสน
และ
สิ่งแวดลอม
3. คณะศิลปศาสตร
3. คณะ
และวิทยาศาสตร
วิทยาการ
จัดการ
4. สถานที่
4. สถานที่
สําคัญตางๆ
สําคัญตางๆ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551
08.00 - 08.30
คณะกรรมการฯ
สัมภาษณ
1. จินดา
5. ประไพพิศ
9. บพิธ

08.3010.00 น.
พบผูบริหาร
วิทยาเขต

10.00 –
16.00 น.
ตรวจเยี่ยม

08.3010.00 10.00 น. 16.00 น.
ตรวจ
พบ
เยี่ยม
ผูบริหาร
วิทยาเขต

1. คณะ
วิทยาศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร
2. คณะทรัพยากร
ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม
เกษตร
3. คณะศิลปศาสตร
และวิทยาการ
จัดการ
4. สถานที่
สําคัญตางๆ

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 18.00 น.

สัมภาษณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(เวลา 09.00 - 10.30 น.)
2. จันทนี
3. ทวีป
6. เอื้ออารี
7. สุนันทา
10. มิ่งขวัญ 11. กลาณรงค

คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสาร
หลักฐาน และสรุปวิเคราะหผล
การประเมิน พรอมเสนอจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ

วันศุกรที่ 19 กันยายน 2551
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
คณะกรรมการฯ พรอม
คณะกรรมการเตรียมนําเสนอ
กัน ณ หองประชุม 9 ชั้น รายงานผลการประเมินฯ โดย
2 อาคารสารนิเทศ 50 ป วาจา

4. วิจิตพาณี
8. สมศักดิ์
12. พิชิตชัย

13.30 - 15.30 น.
คณะกรรมการฯ รายงานผลการ
ประเมินโดยวาจาตอผูบริหาร และ
บุคลากรมหาวิทยาลัย ณ หอง
ประชุมกําพล อดุลวิทย และหอง
ประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป
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15.30 - 16.00 น.
อธิการบดีแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินและปดการ
ประชุม
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รายนามผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชื่อ
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทกั ษ
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน
ผศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิพ์ ัฒนา
รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน
ผศ.มยุรี เทศผล
อาจารยเปรื่องบุญ จักกะพาก
รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน
อ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร
รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล
รศ.ดร.พงษศกั ดิ์ สุริยวนากุล
อาจารยปญญา เหลาอนันตธนา
นางวรพร อรามรักษ
อ.ศรันยา เกษมบุญญากร
นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร
ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสดิ์
รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ
ผศ.ดร.บงกชรัตน ปติยนต
อ.ดร.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
รศ.ดร.สุมาลี บุญมา
รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชยั

364

ตําแหนง
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจยั
รองอธิการบดีฝายอํานวยการ
รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพและรักษาการรองอธิการบดี
ฝายกิจการนิสติ และพัฒนาวิทยาเขต
รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสนิ
ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ
ผูชวยอธิการบดี ฝายอํานวยการ
ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ
ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
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ชื่อ
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ
ดร.วราภา มหากาญจนกุล
รศ.ดร.ชุลีรัตน จรัสกุลชัย
อ.จําลอง เจียมจํานรรจา
อ.ประพัฒน ภูริปญญาคุณ
รศ.ดร.สุวพงษ สวัสดิ์พาณิชย
ผศ.ดร.กอโชค จันทวรางกูร
รศ.ศิริพร อองรุงเรือง
ผศ.ดร.สิรินทรพร สินธุวณิชย
ผศ.ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์
อ.ศิริ ลียวัฒนานุพงศ
ผศ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร

ตําแหนง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจยั
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจยั
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการนิสิตและประสานงานชุมชน
วิทยาเขตศรีราชา
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพและบริการวิชาการ
วิทยาเขตศรีราชา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและสารสนเทศ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน
ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ
วิทยาเขตกําแพงแสน
ณ วันที่ 4 กันยายน 2551
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2551
…………………………...
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในที่ครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพ และทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีนโยบายให
สถาบันอุดมศึกษานําไปใชในการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความ
เหมาะสมของแต ละสถาบัน สํ า หรั บ ใช ใ นกํากับ ตรวจสอบ และประเมิน คุณ ภาพการศึ ก ษา ตั้ ง แต ป
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 และเปดเผยตอสาธารณชนตามที่บัญญัติไวในกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 นั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ที่ สกอ. กําหนดตามบัญชีรายชื่อที่แนบทาย เพื่อดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 ในระหวางที่ 15–
19 กันยายน พ.ศ. 2551 และนําเสนอรายงานผลการประเมินฯ ตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีรายนาม
ดังตอไปนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา งามสุทธิ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประธาน
คณะกรรมการ

2. รองศาสตราจารยจันทนี เพชรานนท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

กรรมการ
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3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ทิพากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

กรรมการ

พระจอมเกลาธนบุรี
4. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรรมการ

5. รองศาสตราจารยวิจิตพาณี เจริญขวัญ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กรรมการ

6. นางประไพพิศ มงคลรัตน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการ

7.รองศาสตราจารยดร.สมศักดิ์ เพรียบพรอม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

8. รองศาสตราจารยบพิธ จารุพันธุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

9. รองศาสตราจารย ดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

10. รองศาสตราจารย ดร.กลาณรงค ศรีรอต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

11.รองศาสตราจารยดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

12. รองศาสตราจารย ดร.สุนนั ทา จันทกูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

14. นายพิชิตชัย ผองอุดม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

15. ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลาจันทบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ

16. นางเอื้ออารี จันทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

17. นางมุกดา เกตุแกว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูชวยเลขานุการ

18. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูชวยเลขานุการ

19. นายธเนศ ดาวรุงโรจน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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เอกสารทางวิชาการ

11/กันยายน 2551

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกจิ
ผูอ ํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
นางมุกดา เกตุแกว
ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ผูรวบรวมขอมูล
นายธเนศ ดาวรุงโรจน
ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี
ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นางมณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นางสาวณัฏยา เบาสุภี
ฝายพัฒนาและฝกอบรม
นางสาววาสิฎฐี ไวตี
ฝายพัฒนาและฝกอบรม
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
ฝายบริหารและธุรการ
ผูประสานงาน
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
นางสาวเพชรรัตน โชครุง
ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
นางสาววิชุตา บุญเกตุ
ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
นายธรรมนูญ พุทธเจริญ
ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
ศิลป : นางสาวเพชรรัตน โชครุง
พิมพครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2551 จํานวน 800 เลม

คณะดําเนินงาน
ที่ปรึกษา
ผูเรียบเรียง

จัดพิมพ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
โทร. : 02-9547300 ตอ 277
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