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คํานํา 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตบัณฑิตหลากหลาย
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้สมดังเอกลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” โดยดําเนินงานครอบคลุม
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” โดยมหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555– 
31 พฤษภาคม 2556) จากการรวบรวมผลการดําเนินงานของ ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เพื่อสะท้อนการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ และตามข้อกําหนดของตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ  
ตาม 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 18 ตัวบ่งช้ี ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน   
ที่ร่วมกันผลิตผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตลอดจน ขอขอบคุณผู้บริหาร 
และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านในทุกวิทยาเขตที่ร่วมกันอํานวยความสะดวกสนับสนุนและประสานงานร่วมกัน 
ให้ข้อมูล ส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 สําเร็จได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีผล
การประเมินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.55 คะแนน ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาในการทําหน้าที่ประเมินคุณภาพการศีกษาภายใน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินการตามพันธกิจต่างๆ ให้สมดังปณิธาน 
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาถ่ายทอดความรู้แก่สังคมไทย และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

ดังน้ัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา  2555 พร้อมด้วยผลการประเมินคุณภาพภายใน 
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จึงได้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการนําข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนาปรับปรุง 
การดําเนินงานให้มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเป็นแห่งแรก 

ของประเทศไทย โดยถือกําเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อ พ .ศ .2460 ต่อมา ได้ขยายและ 
ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาต่อมาจนกระทั่งก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และจัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก   มีการดําเนินภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  และเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล จึงมีการแบ่งส่วน
ราชการเป็น 4 วิทยาเขต 29 คณะ 9 สถาบัน 13 สํานัก และ 2 ศูนย์  รวมทั้งส้ิน  53 หน่วยงาน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดเอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน  เพื่อความกินดีอยู่ดี
ของชาติ”  และอัตลักษณ์ “สํานึกดี  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์ สามัคคี” เพื่อเป็นการเน้นย้ําปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ที่มุ่งมั่นและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 
ตลอดจนเป็นผู้ชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะ 
ของชาติ 

ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญา
เอก ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนรวมทั้งส้ิน 377 หลักสูตร 398 สาขาวิชา จําแนกเป็นหลักสูตร
ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ ระดับปริญญาเอก จํานวน 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 167 หลักสูตร    
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 126 หลักสูตร  มีนิสิตทั้งภาคปกติ 
และภาคพิเศษ จํานวนรวมทั้ง ส้ิน 62,282 คน จําแนกเป็นนิสิตในระดับปริญญาเอก จํานวน  1,983 คน  
ระดับปริญญาโท จํานวน 10,444 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 27 คน ระดับปริญญาตรี  
จํานวน 49,828 คน    

ด้านบุคลากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากร จํานวนทั้งส้ิน 9,235 คน  โดยจําแนกเป็นข้าราชการ 
จํานวน 1,935 คน พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได้ จํานวน 5,140.50 คน พนักงานราชการ จํานวน 105 คน 
ลูกจ้างประจํา จํานวน 880 คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 859.50 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 42 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 244 คน และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จํานวน 29 คน โดยมีตําแหน่งอาจารย์ประจํา
ที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต (ไม่รวมอาจารย์ โรงเรียนสาธิตฯ) มีจํานวน 2,800 คน จําแนกตามการดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการได้ดังนี้ ศาสตราจารย์ จํานวน 46 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน  518.50 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 
611.50 คน อาจารย์ จํานวน 1,624 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : 
อาจารย์ = 1.64 : 18.51 : 21.83 : 58.00 และจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ ปริญญาตรี จํานวน 69 คน 
ปริญญาโท จํานวน 1,118.50 คน  และปริญญาเอก จํานวน  1,612.50 คน 
(หมายเหตุ : จํานวนบุคลากร นับตามระยะเวลาการทํางานตามที่ สกอ.กําหนด) 

ในการประเมินตามระบบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 พบว่า ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 (9 องค์ประกอบ 38 ตัวบ่งชี้) โดยได้ผล
การประเมินในระดับดีมาก  6 องค์ประกอบ และระดับดี  3 องค์ประกอบ  ซึ่งมีรายละเอียดคะแนนการประเมินเฉล่ีย
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต     คะแนนเฉล่ีย 4.30 ระดับด ี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย      คะแนนเฉล่ีย 4.25 ระดับด ี
องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สังคม    คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม   คะแนนเฉล่ีย 4.67 ระดับดีมาก 

ฉ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    คะแนนเฉล่ีย 4.86 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ    คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   คะแนนเฉล่ีย 4.34 ระดับด ี
สําหรับการพิจารณาจากมุมมองของแต่ละส่วนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานโดยรวมในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.55  
แบ่งเป็น ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) อยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉล่ีย 4.41 ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับ 
ดีมาก ได้คะแนนเฉล่ีย 4.72 และด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉล่ีย 4.39 

โดยตัวบ่งชี้ที่ผลการดําเนินงานได้ค่าคะแนนไม่เต็ม 5 คะแนน เป็นตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบที่  2   4   6   
7  และ 9  รวมทั้งส้ินจํานวน 16 ตัวบ่งชี้  ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ 

 องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.00  

คะแนน เนื่องจากยังไม่สามารถดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 ครบทุกหลักสูตร และมีผลการ
ดําเนินงาน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 โดยในปีการศึกษา 2555 มีนิสิตบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก จํานวน 8,207 คน จากจํานวน
นิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวน 62,282 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.18 ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
ร้อยละ 30  

 ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.80 คะแนน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1,612.50 คนจากจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด  2,800 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.59 ซึ่งเกณฑ์การประเมินสําหรับสถาบันกลุ่ม ง กําหนดค่าร้อยละของอาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.36  
คะแนน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน 
จํานวน 564.50 คน จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  2,800 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16 ซึ่งเกณฑ์การประเมิน
สําหรับสถาบันกลุ่ม ง  กําหนดค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.00  
คะแนน เนื่องจากมีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อที่ 2  และข้อที่ 7  โดยพบว่าบางรายวิชาของหลักสูตร 
ไม่มีรายละเอียดของรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลการเรียนรู้ 
ดําเนินการไม่ครบทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา  

 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ได้คะแนนการ
ประเมินเท่ากับ 4.32  คะแนน เนื่องจากผลการสํารวจ พบว่า มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี จํานวน 7,601 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ จํานวนท้ังส้ิน 9,496 คน  คิดเป็นร้อยละ 
86.40  ซึ่งเกณฑ์การประเมินกําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ สมศ .ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.05 คะแนน เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนใช้ค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.24   
ด้านความรู้  มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 ด้านทักษะทางปัญญา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.88  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  มีคะแนนเฉล่ีย 4.19  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคะแนนเฉล่ีย 3.93      
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 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้สําเร็จศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ได้คะแนน
การประเมินเท่ากับ 4.59 คะแนน เนื่องจากมีผลงานของผู้สําเร็จศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จํานวน 951 ผลงาน ระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์) เท่ากับ 619 ต่อจํานวนผู้สําเร็จศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 2,699 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.93  ซึ่งไม่
สามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งกําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.78 คะแนน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยฯ มีผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 12,704.50 จากจํานวนอาจารย์ประจํา 2,800 
คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 4.54  ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์
เป็น 6  เท่ากับ 5 คะแนน   

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
  ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.46  คะแนน และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.19 คะแนน เป็นผลมาจากสูตรวิธีการคํานวณในระดับมหาวิทยาลัย 
ที่จะต้องนําค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ สถาบัน สํานัก มาคํานวณเป็นคะแนนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ความเป็นไปได้น้อยที่คะแนนในระดับมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม 5  ซึ่งหากมีเพียงบางหน่วยงานไม่ได้คะแนนเต็มก็จะ
ส่งผลกระทบต่อคะแนนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.41 
คะแนน เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จํานวนทั้งส้ิน 532  
ผลงาน ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 3,016 คน คิดเป็นร้อยละ 17.64 ซึ่งไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ในทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.44  
คะแนน เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีผลงานงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีคุณภาพ 
จํานวน 296 ผลงาน ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ)เท่ากับ 
147.25 ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 3,016 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88 ซึ่งไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ในทุกกลุ่มสาขาวิชา 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 

4.00  คะแนน เนื่องจากผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เกี่ยวกับ
ประเด็น1-4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐานแสดงค่าเฉล่ียความ 
พึงพอใจในประเด็นต่างๆ   ได้แก่  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม อาคารสถานที่ สะอาด
ถูกสุขลักษณะ  ภูมิทัศน์สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม 
          องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของสภาสถาบัน ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ  
4.33 คะแนน  และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ได้คะแนนการ
ประเมินเท่ากับ 4.80  คะแนน เนื่องจากพบว่าการประมวลผลการดําเนินงานจากแบบประเมิน วิธีการคํานวณ และ
การกําหนดเกณฑ์การประเมินและแปลความหมายของผลการประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยกับข้อมูลที่เป็นแบบเรียงลําดับ 
(ordinal data) ส่งผลให้ผลประเมินที่ได้มีความคลาดเคล่ือน ทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้เปล่ียนมาตรวัดที่ใช้ 
จากระดับความคิดเห็น ควรปรับเป็นระดับการปฏิบัติงาน และการคํานวณควรพิจารณาจากฐานนิยม (mode)  
ของแต่ละข้อ 
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องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 

4.00  คะแนน เนื่องจากการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ครบทุกตัวบ่งช้ี นั้น พบว่า  
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดจํานวน  31 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด  33 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 93.34  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

 

ทั้งน้ีการรายงานผลดําเนินงานทั้งในส่วนของตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. และ 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. เป็นการแสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ ในการดําเนินงานตามพันธกิจอันจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
และเพื่อสร้างขีดความสามารถทางวิชาการ สร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน และรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.2558  เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลต่อไป 
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1.1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) 
สถานที่ต้ัง      เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
                   กรงุเทพฯ 10900  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประวัติความเป็นมา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเป็นแห่งแรก 

ของประเทศไทย โดยถือกําเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อ พ .ศ .  2460 ต่อมาได้ขยายและยกฐานะ
ขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาต่อมาจนกระทั่งก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2486–2504  
มีพ ร ะ ร า ช บัญญัต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึง 6 ฉบับ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2541 คือ ฉบับปัจจุบัน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก วันที่ 24 มีนาคม 
2541 

ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐได้ดําเนินภารกิจเพื่อสนอง
นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลแบ่งเป็น 4 วิทยาเขต 29 คณะ 1 วิทยาลัย 9 สถาบัน  
13 สํานัก และ 2 ศูนย์ 

นโยบายการบริหารวิทยาเขต  
วิทยาเขตบางเขน : เน้นผลิตบัณฑิตศึกษา วจิยัช้ันสูง พัฒนาวิชาการ บริการวิชาพื้นฐาน บรหิารโครงการ

พิเศษ ประสานความรว่มมือนานาชาติ 
วิทยาเขตกําแพงแสน : ส่งเสริมวิจัยชั้นสูง พัฒนาวิชาการเพื่อภาคตะวันตก สร้างความเป็นเลิศสาขาวิชาเกษตร 
วิทยาเขตศรรีาชา : ส่งเสริมความเข้มแขง็ทางวิชาการเพื่อการบรกิารภาคตะวันออก 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร : สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ เพื่อภาคอีสาน 

 

ตราประจํามหาวิทยาลัย 
ตราประจํามหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม  มีรูปพระพิรุณทรง

นาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ําและกลีบบัวหงายมีข้อความ
ว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 " ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด 
ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 
104 ง 

 

สีและต้นไม้ประจํามหาวทิยาลัย 
สีประจํามหาวิทยาลัยคือ สีเขียวใบไม้ และต้นไม้ประจํา

มหาวิทยาลัย คือ ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ทรงปลูกต้นนนทรี 
จํานวน 9 ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2506 เวลา  15.30 น .  นับเป็นวันประวัติศาสตร์  นนทรีทรงปลูก 
ที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่างไม่มีวันลืม
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 วิทยาเขตบางเขน 
มีหน่วยงานทั้งหมด 30 หน่วยงานประกอบด้วย 16 คณะ 6 สถาบัน 6 สํานัก และ 1 ศูนย์ ได้แก่  

คณะเกษตร  คณะบริหารธุ รกิจ  คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวนศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะส่ิงแวดล้อม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการคอมพิวเตอร์  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม สํานักหอสมุด ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัย
สมทบอีก 2 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยแต่อยู่ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัย
การชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สาขาที่เปิดสอนครอบคลุมทั้งทางด้านเกษตรศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ที่ตั้ง  :   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 
  

โทรศัพท ์ :   0-2942-8200-45 
โทรสาร :   0-2942-8151-3 
เว็บไซต ์ :   http://www.ku.ac.th 

พื้นที ่ :   846 ไร ่
ก่อตัง้ :   2 กุมภาพันธ์ 2486 

 

 วิทยาเขตกําแพงแสน 
มีหน่วยงานทั้งหมด 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 5 คณะ 2 สถาบัน 3 สํานัก และ 1 ศูนย์ ได้แก่  

คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน สํานักหอสมุด กําแพงแสน และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ที่ตั้ง :  เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวดันครปฐม 73140 
     ห่างจากจังหวัดนครปฐมไปตามถนนสายนครปฐม-สุพรรณบุร ี(ถนนมาลัยแมน) 
     เป็นระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร 
โทรศัพท ์ :  0-2942-8010-9, 0-3428-1053-6
โทรสาร :  0-2942-8000, 0-3428-1053-6 
เว็บไซต ์ :  http://www.kps.ku.ac.th 
พื้นที ่ :  7,951.75 ไร่ 
ก่อตัง้ :  12 พฤศจิกายน 2522 
 

 วิทยาเขตศรีราชา    
 มีหน่วยงานท้ังหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย และ 2 สํานัก ได้แก่  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา โดยเปิด
สอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  
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ที่ตั้ง :  เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวทิ ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 20230 
โทรศัพท ์ :  0-3835-4580-4 
โทรสาร :  0-3835-1169, 0-3835-1169 
เว็บไซต ์ :  http://www.src.ku.ac.th 
พื้นที ่
ก่อตัง้  

:  199 ไร ่
:  26 สิงหาคม 2539 

 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
มีหน่ วยงานทั้ งหมด  6  หน่วยงาน  ประกอบด้วย   4 คณะ  1  สถาบัน  และ  2  สํา นัก  ได้แก่  

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
สํานักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  
ที่ตั้ง :  เลขที่ 59 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม 

  ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวดัสกลนคร 47000 

 
  ตั้งอยูท่ี่สนามบินเก่า บ้านเชียงเครือ อยู่ห่างจากตัวจงัหวดัประมาณ 19 กิโลเมตร  
  ตามเส้นทางหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) 

โทรศัพท ์ :  0-4272-5000  หน่วยประสานงานวิทยาเขต โทร 0-2942-8999 
โทรสาร :  0-4272-5013 
เว็บไซต ์ :  http://www.csc.ku.ac.th 
พื้นที ่ :  บริเวณวทิยาเขต 4,000 ไร ่ 

   หนองหานนอ้ย 700 ไร่                    
ก่อตัง้ :  15 สิงหาคม 2539 

 

1.2   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 

 ปรัชญา และปณิธาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ 
ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพรียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นํา
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ 

 วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็น 
ที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนําในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีอํานาจต่อรอง 
ในประชาคมโลก 

 พันธกิจ 
สะสมภูมิปัญญาสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และ

มีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกลไกสําคัญ 
ในการนําประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง  โดยมหาวิทยาลัยมีพันธกิจแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
          พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิต 
          การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมกว่า 377 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติจํานวน 34 หลักสูตร และมีคณาจารย์ รวมทั้งหมด 
1,698 คน เฉพาะที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก ซึ่งจบการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,312 คน
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จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมกว่า 9,235 คน  
          นอกเหนือจากเปิดโลกกว้างในการนําเทคโนโลยีและส่ือการสอนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้มาใช้ในการเรียน
การสอนและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาด้านการเกษตรซ่ึงเป็น
อาชีพหลักของประเทศไทย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีโครงการสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้มีความสามารถและ
ออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
          พันธกจิด้านวิจัย 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งพัฒนาสู่ "มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย" (Research University)
โดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในศาสตร์ทุกสาขาที่เช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อันนําไปสู่การพัฒนา "ศูนย์ความเป็นเลิศ" (Center of Excellence) ด้านต่างๆ เช่น อาหาร ยางพารา ข้าว และ
พลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้คณาจารย์และนักวิจัยได้ทุ่มเทสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ จนได้รับรางวัล
ระดับประเทศ ระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย ตลอดจนได้ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกสาขาให้กับ
ประชาชนทุกระดับเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
          พันธกจิด้านทุนสนับสนุนการวิจัย 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยโดยจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งจากแหล่ง
เงินอุดหนุนวิจัยภายใน โดยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และจากแหล่งเงิน
อุดหนุนวิจัยจากภายนอก ทั้งภาคเอกชนและองค์กรต่างประเทศ 
 

          พันธกจิด้านการบริการทางวิชาการ 
          การบริการวิชาการเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์กลาง
ดําเนินการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ มีการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจที่ใช้องค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอยู่ เพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบการเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง 
          พันธกจิด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งส่งเสริมการสร้างความรู้คู่คุณธรรม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทั้งใน
ด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสต่างๆ ตลอดจนสืบสานอุดมการณ์แห่งความเป็นเกษตรศาสตร์
และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางการเกษตร เพื่อคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติตลอดไป  
          พันธกจิด้านกิจกรรมนิสิต 

"นิสิต คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและประสบการณ์
ในการทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนชมรมกิจกรรมนิสิตทั้งด้านวิชาการ สังคม
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ตลอดจนดูแลจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ แก่นิสิตในทุก
คณะและทุกวิทยาเขต  
          พันธกจิด้านวิเทศสัมพันธ ์

สร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก (WorldClass University) 
โดยผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนา
ศักยภาพสู่ "วิทยาลัยนานาชาติ" (International College) เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากรและนิสิต
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อมรองรับการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบของ "ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน" (ASEAN Economic Community) และรองรับการแข่งขันในเวทีสากล  
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         พันธกิจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเรียนการสอน 

การวิจัย มาให้บริการแก่สังคม ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมความแข็งแกร่ง
โดยนําเครือข่ายความเร็วสูงมาใช้กับระบบออนไลน์และระบบไร้สาย ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ทุกที่
ทั่วมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต โดยมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงครบทุกอาคารและระหว่างวิทยาเขต เพื่อรองรับระบบการ
เรียนการสอนทางไกล การติดต่อส่ือสารระหว่างวิทยาเขต และการประชุมผ่านทางระบบสารสนเทศควบคู่กับการ
สนับสนุนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยปฏิบัติงาน โดยมีห้องสมุดดิจิตอล ห้องปฏิบัติการด้านไอที
ภาษาต่างประเทศ และศูนย์บริการมัลติมีเดียที่สมบูรณ์ และทันสมัย เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเรียนรู้ให้กับนิสิต
และบุคลากร ตลอดจนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อรองรับงานวิจัยที่ต้องใช้ขีดความสามารถ ในการ
คํานวณความเร็วสูงเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศ 

 เป้าประสงค์ 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่เยาวชนและประชาชน 
2. ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
3. สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดวิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง 

ได้อย่างยั่งยืน และสามารถช้ีนําเพื่อการพัฒนาประเทศ 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศและความม่ันคงของรัฐ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และร่วมรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
6. พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

1.3 ค่านิยมหลัก 
“มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน   สืบสานสามัคคี   มีคุณธรรม” 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Efficiency) ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกิดมาตรฐาน มีความ

รับผิดชอบต่อภาระที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ สนใจใฝ่หาความรู้  
มีภาวะผู้นําในตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม 

2. สืบสานสามัคคี (Synergy) ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน หน่วยงานหรือ
องค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมและเป็นหัวหน้าทีมได้ และความสามารถในการสร้างและดํารงรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

3. มีคุณธรรม (Integrity) ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย ์มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ 
 

1.4 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มุ่ งส ร้างศาสตร์แห่ งแผ่น ดิน  เพื่ อความกิน ดีอยู่ ดีของชาติ”   

(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation.) 
Kasetsart University หมายถงึ  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรอ์นัเป็นแหล่งรวมของบุคลากร

(Knowledgeable man) และองค์ความรู้ (Knowledge body) 
knowledges of the land หมายถึง ความหลากหลาย (Multi – disciplines) ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณา

การ (Integration) เกี่ยวกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนแผ่นดิน 
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the well-being of nation หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม 
(Strength) ความสมดุลของส่ิงแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคงด้านอาหาร (Security) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ 
ความกินดีอยู่ดีของทุกคนในชาติ 
 

1.5 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  สํานึกดี   มุ่งมั่น   สร้างสรรค์  สามัคคี 
(Integrity)             (Determination)            (Knowledge Creation)           (Unity)  
(IDKU : Identity of Kasetsart University)      

       คําอธิบาย  
  สํานึกดี (Integrity) หมายถงึ จิตใจที่ดงีาม ซือ่สัตย์ สุจริต คุณธรรม จรยิธรรม 
  มุ่งม่ัน (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วริิยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ ์
  สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง ใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม 
  สามัคคี (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ทํางานเป็นทีม บรูณการเชื่อมโยง 
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กองกลาง 
กองการเจ้าหน้าท่ี 
กองกิจการนิสิต 
กองคลัง 
กองบริการการศึกษา 
กองแผนงาน 
กองยานพาหนะ 
  อาคารและสถานท่ี 
กองวิเทศสัมพันธ์ 
สถานพยาบาล มก. 
สํานักการกีฬา* 
สํานักงานตรวจสอบภายใน* 
สํานักงานทรัพย์สิน* 
สํานักงานบริการวิชาการ* 
สํานักงานกฎหมาย* 
ศูนย์การศึกษานานาชาติ* 
สํานักงานประกันคุณภาพ* 
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป* 
 
 
 

1.6   การจัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานวิทยาเขต* 
สํานักวิทยบริการ* 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร* 
 

   หมายเหตุ :    *   ดําเนินการจัดตั้งเป็นการภายใน   
**  เป็นส่วนงานท่ีขยายการดําเนินงานจากหน่วยงานเดิมท่ีวิทยาเขตบางเขน 

 
                   

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร* 
 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์* 
 

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ* 
สาธารณสุขศาสตร์* 

 
สํานักงานวิทยาเขต* 
สํานักวิทยบริการ  
วิทยาเขตศรีราชา* 

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา* 
 

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา* 
 

วิทยาการจัดการ*
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ* 
คณะเศรษฐศาสตร์  
ศรีราชา*

เกษตร กําแพงแสน* 
วิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน* 
ศิลปศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
และพัฒนศาสตร์* 
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา* 
สัตวแพทยศาสตร์** 
ประมง** 

กองธุรการ (กําแพงแสน) 
 

กองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน) 
 

กองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) 
 

กองยานพาหนะและ
อาคารสถานท่ี 
(กําแพงแสน) * 
 

ศูนย์กีฬา กําแพงแสน* 
 
สํานักงานโครงการจัดต้ัง 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาลัยชลประทาน 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี
นพรัตน์วชิระ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร* 

 
         ศูนย์นานาชาติ 
          สิรินธร เพื่อการ       
          วิจัยพัฒนาและ 
          ถ่ายทอดเทคโนโลยี* 
 

 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ 
เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้าน 
พืชศาสตร์* 
 
 
สถาบันวิทยาการข้ันสูง  
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* 

สํานักทะเบียน 
และประมวลผล 
 

สํานักบริการ 
คอมพิวเตอร์ 
 

สํานักส่งเสริม          สํานักหอสมุด 
และฝึกอบรม           
                           สํานักพิพิธภัณฑ์ 
                           และวัฒนธรรม 
                           การเกษตร 

ศูนย์เทคโนโลยี 
ชีวภาพเกษตร* 
 

สํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม 
กําแพงแสน* 
 
 

สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน* 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อ
การค้นคว้าและ
พัฒนา 
ปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์* 
 

 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
กําแพงแสน* 

วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

คณะ 

สํานัก 

คณะ 

สํานัก 

สถาบัน 

สถาบันสมทบ 

สถาบัน ศูนย์ สํานัก 

คณะ สํานักงานวิทยาเขต 

ศูนย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สํานักงานอธิการบดี คณะ 

             เกษตร        เศรษฐศาสตร์ 
      บริหารธุรกิจ        สถาปัตยกรรมศาสตร์* 
             ประมง        สังคมศาสตร์ 
     มนุษยศาสตร์        สัตวแพทยศาสตร์ 
          วนศาสตร์       อุตสาหกรรมเกษตร 
      วิทยาศาสตร์        บัณฑิตวิทยาลัย 
  วิศวกรรมศาสตร์       ส่ิงแวดล้อม* 
      ศึกษาศาสตร์        เทคนิคการสัตวแพทย์* 
 

สํานัก สถาบัน 
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1.7  โครงสร้างองค์การบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  กองแผนงาน ณ พฤษภาคม 2556 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อธิการบดี ท่ีประชุมคณบดี 

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

 

คณบดี/ผู้อํานวยการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย์ 

ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี 

คณะกรรมการประจํา 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย์ 

รองคณบดี/รองผู้อํานวยการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย์ 

หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี 
ผู้อํานวยการกอง/สํานักงาน/ศูนย์ 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย์ 

หัวหน้า 
ภาควิชา/สาขาวิชา/ฝ่าย 

ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย์ 

สภาข้าราชการ
มหาวิทยาลัย



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555-2558 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนน าในการระดมภูมิปญัญา
เพื่อพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยืนและให้มีอ านาจต่อรองในประชาคมโลก 
อ านาจต่อรองในประชาคมโลก 

วิสัยทัศน ์

1. การผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้
และมีคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 2. การสร้างความเข้มแขง็
ด้านวจิัย 

3. การถา่ยทอดองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ด ารงไวซ้ึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรมจรยิธรรม มีความมุ่งม่ันในการท างาน 
และมีทักษะทางวิทยาการที่กา้วหนา้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซยีน 

เป้าประสงค ์ 2.เพ่ือผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์
ความรู้ งานวิจัยขั้นสูง และ
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็น
เลิศ   มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยชั้นน าในระดับภูมิภาคอาเซียน 

3.เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาในการ
แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน และสังคม อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

4.เพ่ือสืบสาน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

5.เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  มี
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม 

1-1. พัฒนาระบบการจัดการศกึษา หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประเทศ และ
สร้างความพร้อมรองรับสู่การเปน็ประชาคมอาเซียน 

ประสิทธิผล 2-1. พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหง่ชาติใหเ้ข้มแขง็ สร้างองคค์วามรูใ้หม่ในสาขาทีม่ีศักยภาพและ
องค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเขม้แข็งทางวิชาการและสนองตอบ
ต่อความต้องการแก้ปัญหาและพฒันาชมุชน สังคม และประเทศ และเป็นผู้น าในภูมิภาคอาเซียน 

คุณภาพการบรกิาร 1-5.ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับอตัลักษณ์
ของมก.และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3-1. ส่งเสริมการ
พัฒนาวชิาการ 

4-1. ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคมและ
วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 

1-3. พัฒนาระบบ
บริหารการศกึษา 

ประสิทธิภาพ 1-4. พัฒนาการรับผู้เข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

3-2. พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการบริการวชิาการ 

4-2 ส่งเสริมกจิกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ 

5-1. พัฒนาระบบ
บริหารงาน 

1-2. พัฒนาอาจารย ์พัฒนาองค์กร 

2-2. พัฒนาบุคลากรวจิัย
และระบบสนับสนุนวิจัย 

5-3. พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ ส่ิงแวดล้อม และกีฬา 5-2. พัฒนาระบบงบประมาณและการหารายได ้
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1.9  นโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 1. ด้านวิชาการ 
  1.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
    -  เร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาทุกหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองเป้าหมายความต้องการของตลาด ตลอดจนดึงดูดผู้สนใจ
ในภูมิภาคเอเชีย (ASEAN) และจากต่างประเทศมาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้น 
  1.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
    -  สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมปฏิบัติงานเป็นทีม โดยสังกัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
แต่ละสาขา และมีนิสิตร่วมปฏิบัติงานเพื่อบ่มเพาะทางวิชาการ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้คณะที่มี
ความพร้อมเป็นคณะนําร่อง 
    -  ให้บุคลากรสายช่วยวิชาการและนักวิจัยร่วมสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความเช่ียวชาญ และร่วมให้
คําปรึกษาด้านการศึกษาแก่นิสิตทุกระดับ โดยให้ถือเป็นภาระงานที่สําคัญ 
  1.3 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 
    -  สนับสนุนให้มีระบบสนับสนุนทุนการศึกษาและ/หรือวิจัย ให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก ให้เพิ่มมากขึ้น 
โดยคณะต้นสังกัดมีส่วนร่วมจัดสรรทุนกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
    -  เร่งรัดการจัดตั้งสํานักจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการศึกษา
วิชาพื้นฐานอย่างเป็นระบบและลดภาระที่ไม่จําเป็นของคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  1.4 การรับนิสิต 
    -  พิจารณาจํานวนรับนิสิต/สาขาวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละวิทยาเขต โดยเงินค่าธรรมเนียม 
จากการรับนิสิตถือเป็นรายได้ส่วนหน่ึงที่สําคัญที่จะนํามาบริหารและพัฒนาคณะ/วิทยาเขต 
  1.5 การพัฒนานิสิต 
    -   สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสฝึกงานและสร้างเสริมประสบการณ์ในองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเพิ่มโอกาสให้นิสิตที่ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านทุน 
    -  ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ 
    -  สนับสนุนกิจกรรมอันดีของนิสิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อชุมชน สังคม และประเทศ  
โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในชีวิตสังคมชนบทและสัมผัสวิถีชีวิตรากหญ้า ตลอดจนให้นิสิตได้มีโอกาสใกล้ชิด
กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
    -  ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่มีคุณภาพ 
    -  ผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้า 
 2. ด้านวิจัย 
  2.1 พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยให้เข้มแข็ง 
    -  สานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ให้เข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในภูมิภาค พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นในทุกวิทยาเขต ซึ่งการ
มุ่งหมายให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี 
    -  ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหาร
หลายวิทยาเขต 
    -  ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่
สังคมได้ 
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  2.2 ส่งเสริมการวิจัย 
    -  สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ระดมทรัพยากรและร่วมใช้ทรัพยากรเพ่ือการ
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพและมีความพร้อมโดยการผนึก
กําลังระหว่างคณะ สถาบัน สํานัก และมิให้เป็นการสร้างภาระแก่องค์กร 
    -  เร่งรัดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย และเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับต่างๆ ให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
  2.3 พัฒนาบุคลากรและระบบสนับสนุนวิจัย 
    -  เร่งรัดการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้เกียรติยกย่องนักวิจัยอาวุโสและส่งเสริมให้นักวิจัยอาวุโสเป็นพี่เล้ียงด้านการ
วิจัยอย่างจริงจัง 
    -  เร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ให้พร้อมรองรับความต้องการข้อมูลข่าวสารและความ
ต้องการองค์ความรู้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 3. ด้านบริการวิชาการ 
  3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม 
    -  ผลักดันให้มีการดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น 
    -  ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการดําเนินงานด้านบริการทางวิชาการของหน่วยงานและ
บุคลากร และกระตุ้นให้เกิดความจูงใจในการพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม 
    -  ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการดําเนินงานด้านการสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเบิกจ่ายเงิน 
    -  สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างจริงจัง 
  3.2 ส่งเสริมการหารายได้จากการบริการวิชาการ 
    -  พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต เพื่อมุ่งเน้น
การแสวงหารายได้ให้กับหน่วยงาน นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและรายได้ที่ได้รับจากการจัดการศึกษา 
 4. ด้านการบริหารจัดการ 
  4.1 การพัฒนาระบบการหารายได้ 
    -  ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาระบบการหารายได้ในทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
  4.2 พัฒนาระบบการบริหารงาน 
    -  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทั้งในส่วนกลาง และระดับ 
วิทยาเขตบนพื้นฐานการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคต
อันใกล้ 
    -  เร่งรัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม 
    -  สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่สังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางการของประชมคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558  
    -  เร่งรัดปรับปรุงการประกันสุขภาพบุคลากร ซึ่งให้ครอบคลุมบุคลากรทุกวิทยาเขต 
    -  สร้างเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการนําหลักวิชาการและองค์ความรู้ไปสู่ปฏิบัติและใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยมุ่งให้สังคมยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
    -  เร่งรัดปรับปรุงสวัสดิการด้านที่พักอาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหอพักนิสิต ในทุกวิทยาเขต 
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    -  ปรับปรุงการคมนาคมขนส่งภายในวิทยาเขตให้สะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อมิให้
เป็นภาระของบุคลากร นิสิตและประชมชนที่เข้ามาในเขตรั้วของมหาวิทยาลัยและในทุกวิทยาเขต 
    -  จัดหารถจักรยาน เพื่อบริการแก่บุคลากรและนิสิตให้มียืมอย่างเพียงพอในเขตรั้วของมหาวิทยาลัยและใน 
ทุกวิทยาเขต 
  4.4 พัฒนากีฬา 
    -  สนับสนุนการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นําระดับโลก 
    -  สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับบุคลากรและนิสิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย 
    -  ส่งเสริมการผลิตวัสดุอุปกรณ์การกีฬาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดตั้ง ศูนย์มาตรฐานอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับความต้องการ
รับรองวัสดุการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐานและราคาไม่สูงมาก อันเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 
แก่บุคลากร นิสิต และประชาชน 
 5. ด้านทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม 
  5.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคม 
    -  นําจุดแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมการเกษตรมาเป็นจุดเน้นในการให้สังคมไทยตระหนักและ 
ให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติ เพื่อให้เยาวชนและสังคมได้เรียนรู้และ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ตลอดจนให้เป็นที่ประจักษ์ในประชาคมอาเซียน 
    -  สนับสนุนการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจอันดีและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในบริบทของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
  5.2 ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายใน 
    -  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานกําหนดแผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน และสนับสนุน 
ให้บุคลากร ตลอดจนนิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ 
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1.10  ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงปลูกต้นไม้  เนื่ องในวันปลูกต้นไม้แห่ งชาติ  วันที่  2  สิ งหาคม  2555 
ณ สวนจิตรลดา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 
 
 
  
 

เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “Drying Beads 
International Showcase Believing : Seeing is Believing” (วิทยาการเม็ด
ดู ด ค ว ามชื้ น )  ณ  ห้ อ งป ระชุ ม สุ ธ ร รม  อา รี กุ ล  อาค า รส า รนิ เ ทศ  5 0  ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ

ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติ (USAID HortCRSP) University of California, Davisสหรัฐอเมริกา ศูนย์นวัตกรรม 
(KU-HortCRSP Innovation Center) และบริษัทรุ่งเรือง คอนซัลติ้ง จํากัด จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 25-26 ตุลาคม 2555 
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงดนตรี 
สืบเน่ืองเป็นครั้งที่สาม เนื่องในงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด 
สืบสานวันทรงดนนตรี” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. 
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมี 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เฝ้ารับเสด็จ จํานวนกว่า 2,000 คน  

   การจัดงานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมี
ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสด็จพระราชดําเนินทรงปลูกต้นนนทรี จํานวน 9 ต้น และพระราชทานต้น
นนทรี เป็นต้นไม้ สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ณ  บริ เวณด้านหน้าอาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 เวลา 15.30 น. พร้อมกับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
ร่วมทรงดนตรีที่หอประชุมเป็นครั้งแรก อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรและนิสิต ร่วมระลึกถึงวันประวัติศาสตร์และ
ร่วมถ่ายทอดให้บุคลากรและนิสิตรุ่นหลังได้รับทราบและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพ่ือปลูกจิตสํานึกในการช่วยกันดูแลบํารุงรักษาต้น
นนทรีทรงปลูกให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงาน 
“วันเกษตรแห่งชาติ” ประจําปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ  
   การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2556 เป็นวาระการจัดงานที่ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล” เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยทางการเกษตรที่เกิดขึ้น 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็น
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “โครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน” 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องใน
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี เป็นการส่วนพระองค์ 
พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดี ผู้บริหาร 

คณาจารย์ และนิสิตเฝ้ารับเสด็จ  
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงกําลังศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1 หรือ Doctor of Philosophy (Social 
Sciences) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับพระสหาย อีก 11 คน 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน 
“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจําปี 2555 ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อน
พึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น 
ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 
31 สิงหาคม–8 กันยายน 2555 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานปล่อยละมั่ง 
“อั่งเปา” คืนสู่ป่าธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ร่วมกันจัดทําโครงการปล่อยละมั่ง “อั่งเปา” ที่เกิดจากการผสมเทียม และ

แม่ผู้ให้กําเนิดคืนสู่ป่าธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 น.  
ละม่ัง ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
มีสถานะที่เส่ียงต่อการสูญพันธุ์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของเอเชีย และอันดับที่ 
33 ของโลก ในสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และแพทยศาสตร์ จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยของโลก แยกตามสาขา ประจําปี พ.ศ. 2556 (QS World University Ranking by Subject 
2013) โดย Quacquarelli Symons หรือ QS ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทําธุรกิจด้านการศึกษาของประเทศอังกฤษ 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 50 
อันดับแรกของโลก   
     นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์
สู่สากลในสาขาเกษตรและวนศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นรากฐานสําคัญของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
การพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 
ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอด และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความกินดีอยู่ดีและความผาสุก ของคนในชาติและ
ประชาคมอาเซียนต่อไป 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ ที่ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกผ่านเว็บ 
ประจําเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2012 ตามเกณฑ์ Webometrics ซึ่งจัดทําโดย Cybermetrics Lac กลุ่มวิจัยของ 
the Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน และเมื่อจัดอันดับนานาชาติแล้ว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่อันดับที่ 12ของเอเชีย และอันดับที่ 166 ของโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยผ่านเว็บ
ครั้งล่าสุดนี้ทําให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครองแชมป์อันดับที่ 1 ของประเทศไทยอีกครั้งเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน  

 รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยกระทรวงเกษตรอาหารและป่าไม้ ได้มีการประกาศมอบอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน
ด้านการเกษตร (Chevalier de I’Ordre de Merite agricole) ประจําปี 2556 แก่อาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 2 คน คือ รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร และ 
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รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตร อาหาร และป่าไม้ ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้ลงนามเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2556 และได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
    ทั้งนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งสองคนมีส่วนร่วมวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการเกษตรให้ก้าวหน้า 
โดยเฉพาะเรื่องยางพาราซึ่งร่วมมือหน่วยงานของสาธารณรัฐฝรั่งเศส อาทิ CIRAD INRA University of Montpellier 
II และ Sup Agro เป็นต้น ภายใต้การดําเนินงานของศูนย์ร่วมมือทางวิชาการไทย – ฝรั่งเศส(DORAS Center)  

 รศ. ดร. อภิชาติ  วรรณวิจิตร  อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร กําแพงแสน และผู้อํานวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์ข้าวที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ให้เป็นบุคคลดีเด่น
ของชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําปี 2555 ในงานแถลงข่าวผลการคัดเลือกบุคคล  หน่วยงานและ
โครงการดี เด่นของชาติ  ประจําปี 2555  จัดโดยสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  สํานักงาน
ปลัดนายกรัฐมนตรี 

ศ. ดร. สายชล เกตุษา อาจารย์ประจําภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  
ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  โดยเข้ารับ
รางวัลจาก ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการ  ปอมท. ประจําปี 2554 เรื่อง “อุดมศึกษาไทย คุณภาพก้าวไกล
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 

                        23 สิงหาคม 2555  
ขอแสดงความยิ นดี กั บ  รศ .  ดร .วิ จิ ตต์ ศ รี   สงวนวง ศ์   หั วหน้ าภาควิ ช าสหกร ณ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ดีเด่น (The Best Practice Awards) เรื่อง The Role of Thailand Cooperatives in 
Poverty Alleviation ในงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ  ครั้งที่ 8 (The 
8th International Conference: ASEAN Knowledge Networks for the Economy, 

Society, Culture and Environment Stability)  ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555  ณ Kyung Hee 
University, Seoul, Republic of Korea  ซึ่งจัดโดย  Kyung Hee University ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
    โดยผลงานวิชาการแสดงให้เห็นถึงบทบาทสหกรณ์ที่เป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ 
ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ และสหกรณ์มีจํานวนสมาชิก ประมาณ 10.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของ
ประชากรประเทศไทย นอกจากนี้ในปี 2553 มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ เป็นจํานวน 1,712 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
37.25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

 รศ.ดร.กมลวรรณ  แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
คณะ  เข้ารับรางวัลที่ 3 ผลงาน “สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก”  จาก ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิ
ข้าวไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจําปี 2555 ซึ่ งมูลนิธิข้าวไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2555 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

    อาจารย์ นักวิจัย มก. คว้า 6 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2556  
      อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2556 รางวัลผลงาน
นักวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) ในงาน 
“วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 
      สําหรับในปี 2556 มีอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 
รวม 6 ผลงาน ดังนี้ 
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     รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2556 ได้รับรางวัล ระดับดี 1 ผลงาน และรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
1 ผลงาน ได้แก่  

รางวัลระดับดี : ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  
จากผลงาน เรื่อง KU-AF2 : คอลัมน์สําหรับขจัดส่ิงรบกวนสําหรับการวิเคราะห์อะฟาทอกซิน 
โดย ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ 
 

                           รางวัลประกาศเกียรติคุณ : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  เรื่อง ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมี
                           ยิ่งยวดของวัสดุมหัศจรรย์ “กราฟีน” โดยดร.มนตรี  สว่างพฤกษ์  อาจารย์ประจําภาควิชา
                           วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ  
 
 

รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2555  ได้รับรางวัลระดับดี 1 ผลงาน คือ 
รางวัลระดับดี : สาขาการศึกษา จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สําหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลงานของ ผศ.ดร.วสันต์  ทองไทย  อาจารยป์ระจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2555 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 2 ผลงาน และรางวัลระดับดี 1 ผลงาน ได้แก่ 

รางวัลระดับดีเด่น : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การตอบสนองต่อสารในเลือดคนและ
การควบคุมเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมในยุงก้นปล่องผ่านกลไกส่ือสารแมพไคเนส
โดย น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 

 
 

รางวัลระดับดีเด่น : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เรื่อง กระบวนการผลิตและ
สมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียมโดย ดร.อัมพิกา บันสิทธ์ อาจารย์ประจําภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

รางวัลระดับดี : สาขาการศึกษา เรื่อง การส่งเสริมทัศนคติและการปฏิบัติของครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเดี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม ที่ใช้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ
ครู โดย ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

รางวัลระดับดี : สาขาการศึกษา เรื่อง การส่งเสริมทัศนคติและการปฏิบัติของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาเดี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม ที่ใช้สวนสัตว์
เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู โดย ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  
    นอกจากนี้ ยังมีรางวัลผลงานส่ิงประดิษฐ์คิดค้นอีก 3 ผลงาน ที่อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้เข้าร่วมในทีมผู้วิจัย ได้แก่ 
    ผศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ อาจารย์ประจําภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่ และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์
ศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากผลงาน เรื่อง ความสําเร็จในการผลิตละมั่ง สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตัวแรกของโลก 
จากการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย 
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    ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร และ รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน อาจารย์ประจําภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับ
รางวัลระดับดี จากผลงาน เรื่อง ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax 
avenae subsp.citrulli 
    และ อ.ไพลิน ศรีสุรุติสิริ อาจารย์ประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน เรื่อง ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหารโดยใช้การเปล่ียนสีและการเรืองแสง 
    ส่วน ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อาจารย์ประจําภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก วิทยานิพนธ์ เรื่อง การค้นหายีนควบคุมความหอมของถั่วเหลืองฝักสด และผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ ประจําปี2555 รางวัลระดับดี 

รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รองคณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับจังหวัด” 
ประจําปี 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ        
     นับว่าท่านเป็นบุคลากรคุณภาพทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกท่านหนึ่ง
และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีความรู้ความสามารถทั้งวิชาการและศาสนาควบคู่ไปพร้อมกัน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ยอดเยี่ยมผ่าตัดนิ่วในช้างได้สําเร็จ เป็นครั้งแรก
ของโลก และผ่าตัดลําไส้ใหญ่อุดตันในม้าได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของไทย 
    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ผศ .น .สพ .ดร .นิกร ทองทิพย์ ศิริ เดช 
สัตวแพทย์ประจําหน่วยสัตว์ป่า และ ผศ .น .สพ .ดร .วรกิจ เชิดชูธรรม 
สัตวแพทย์ ประจําคลินิกม้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. วิทยาเขตกําแพงแสน 
ได้ทําการผ่าตัดนิ่วในทางเดินปัสสาวะของช้างพังคํามูล ซึ่งมีน้ําหนักรวมถึง 8

                                              กิโลกรัมได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลก 
    โดย  ผศ .น .สพ .ดร .นิกร  ทองทิพย์ ศิริ เดช สัตวแพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญการรักษาช้างมากกว่า 10 ปี  และ 
ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม ได้รายงานความสําเร็จของการทําศัลยกรรมตัดต่อลําไส้เพื่อแก้ไขภาวะลําไส้ใหญ่
อุดตันในม้าพันธุ์ผสมพื้นเมืองของไทย อายุประมาณ 1 ปี จํานวน 2 ตัวโดยเข้ารับการรักษาที่คลินิกม้า รพส.มก.กพส. 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 นับว่าเป็นความสําเร็จครั้งแรกของประเทศไทย ในการศัลยกรรมตัดต่อลําไส้เพื่อแก้ไข
ภาวะลําไส้ใหญ่อุดตันในม้าและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของคลินิกม้า รพส.มก.กพส. เพื่อเป็น คลินิกอ้างอิง
ในการแก้ไขภาวะเสียดในม้า (Equine Colic Refferal Clinic) ต่อไปในอนาคต นับเป็นความสามารถของสัตวแพทย์
ไทยและเป็นความก้าวหน้าของวงการสัตวแพทย์โลกที่ช่วยรักษาชีวิตสัตว์ใหญ่อย่างเช่นช้างและม้าไว้ได้สําเร็จ 
และนับเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญและใช้ในการอ้างอิงเพื่อการรักษาต่อไป 

ร ศ . วุ ฒิ ชั ย  ก ปิ ล ก าญ จ น์  อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  แ ล ะ 
ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ประจําปีพ.ศ. 2555 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ 
ระดับดี เด่น ผลงาน “หุ่นจําลองยางพารา สื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย” 
จาก  นายพง ศ์ เทพ  เทพกาญจนา  รองนายกรั ฐมนตรี  และรั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ชนะรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปี พ.ศ. 2555 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 
ณ ศูนย์ประชุมวายุ ภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 
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นายสุชาติ สงวนพันธุ์ และทีมนักวิจัย ประกอบด้วย
นางภคอร  อัครมธุ ร ากุ ล  นางสาว เรญา  ม้ าทอง 
และ นางจุฑามาศ จงรุจิโรจน์ชัย จากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์”ไก่
อินทรีย์ปลอดสารพิษ ที่มีรสชาติอร่อย เนื้อนุ่ม หวานหอม 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ อัลสตอม บริษัทผู้นําด้านวิศวกรรมการขนส่งระบบรางช้ันนําระดับโลก 
ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตไทย ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ครอบคลุมสาขา
ไฟฟ้ากําลัง ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระบบการขนส่ง และระบบการพัฒนาเทคโนโลยีโครงการรถไฟฟ้าอัจฉริยภาพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตด้านวิศวฯระบบรางและไฟฟ้า โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือวิชาการบันทึกข้อตกลงพ โดยมุ่งส่งเสริม
การเรียนรู้ สร้างทักษะประสบการณ์แก่นิสิต นักศึกษาไทยให้พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมระบบรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถ
ทํางานได้จริง และรองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 

ทีม SKUBA สร้างผลงานทางด้านซอฟท์แวร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศในรุ่นหุ่นยนต์
ขนาดเล็ก (Small Size Robot League) และยังคว้าอันดับที่ 5 ในรายการแข่งขัน 
Robocup at Home หรือหุ่นยนต์ทํางานบ้าน จากการแข่งขัน Robo Cup Japan 
Open 2013 เวทีหาแชมป์ด้านหุ่นยนต์ญี่ปุ่นระดับมืออาชีพ ณ เมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2556 

   ทีม SKUBA ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต รวม 14 คน ดังนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อ.ปัญญา 
เหล่าอนันต์ธนา  และ อ.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและนิสิตอีก 12  

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
ชั้ นปีที่  4  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้ าร่วม
แข่งขันการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
คว้ ารางวัลการออกแบบบรร จุ ภัณฑ์ 

ระดับโลก เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และระดับเอเชีย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา 
ณ McCormick Place ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย World Packaging Organisation(WPO) โดยมีผู้ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดทั้งส้ิน 229 ผลงาน จาก 17 ประเทศทั่วโลก 

นิ สิ ต ส า ข า วิ ช า ก า ร บั ญ ชี  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 19 
ทีม รวม 153 คน เข้าร่วมเป็นทีมอาสาสมัครทํากิจกรรมพัฒนาสังคมประชาชน และ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไก
การบัญชี ในโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้รับ

พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2555 ณ สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ทีมนิสิต มก. ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับ 3รวมทั้งหมด 
3 รางวัล จากทีมอาสาสมัครทั่วประเทศรวม 66 ทีม 

ทีมนิสิตภาควิชาบัญชีชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศประจําปี 2555 
(Thailand Accounting Challenge ครั้งท่ี 1) ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาสามหมื่นบาท เมื่อ
วันท่ี 26 มกราคม 2556           
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1.11   ข้อมูลสถิติ 
 
 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวนนิสิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน
ทั้งสิ้น 62,282 คน (ไม่รวมสถาบันสมทบ) รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 โดยมีนิสิตเข้าใหม่ทุกระดับ จํานวนทั้งสิ้น 
17,349 คน (ไม่รวมสถาบันสมทบ) รายละเอียดดังตารางที่ 1.2 และนิสิตรับใหม่ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 
2555 จํานวนทั้งสิ้น 13,157 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.3 ส่วนผู้สําเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 จํานวน
ทั้งสิ้น  13,354 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1.4 และมีการสํารวจผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลัง
จบการศึกษา 10 เดือน จําแนกตามการมีงานทําอยู่เดิม การได้งานทํา ศึกษาต่อ และยังไม่ได้ทํางาน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1.5 

ตารางที่  1.1  จํานวนนิสิตทัง้หมด ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา  
ปีการศึกษา 2555 

วิทยาเขต 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 34,779 0 4,524 1,521 40,824 15,049 27 5,920 462 21,458 49,828 27 10,444 1,983 62,282

บางเขน 18,216 0 3,843 1,234 23,293 9,012 27 5,167 390 14,596 27,228 27 9,010 1,624 37,889

กําแพงแสน 6,506 0 614 287 7,407 2,711 0 232 62 3,005 9,217 0 846 349 10,412

ศรีราชา 6,449 0 31 0 6,480 3,061 0 390 0 3,451 9,510 0 421 0 9,931 

ฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 3,608 0 36 0 3,644 265 0 131 10 406 3,873 0 167 10 4,050 

 สถาบันสมทบ 605 0 0 0 605 0 0 36 0 36 605 0 36 0 641 

วิทยาลัยการชลประทาน 337 0 0 0 337 0 0 0 0 0 337 0 0 0 337 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ 268 0 0 0 268 0 0 36 0 36 268 0 36 0 304 

รวมท้ังส้ิน 35,384 0 4,524 1,521 41,429 15,049 27 5,956 462 21,494 50,433 27 10,480 1,983 62,923

(36) (56) (57) (149) (5) (36) (2) (43) (41) (92) (59) (192) 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ นิสิตชาวต่างชาติท่ีได้นับรวมจํานวนไว้แล้ว 
ท่ีมา       :  สํานกัทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิต 
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ตารางที่  1.2  จํานวนนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามวิทยาเขต คณะ และระดับ 
                   การศึกษา ปีการศึกษา 2555 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 8,883 0 1,334 277 10,494 4,531 27 2,207 90 6,855 13,414 27 3,541 367 17,349

บางเขน 4,434 0 1,105 240 5,779 2,562 27 1,935 75 4,599 6,996 27 3,040 315 10,378

กําแพงแสน 1,737 0 187 37 1,961 1,040 0 63 15 1,118 2,777 0 250 52 3,079 

ศรีราชา 1,490 0 21 0 1,511 827 0 152 0 979 2,317 0 173 0 2,490 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1,222 0 21 0 1,243 102 0 57 0 159 1,324 0 78 0 1,402 

 สถาบันสมทบ 132 0 0 0 132 0 0 16 0 16 132 0 16 0 148 

วิทยาลัยการชลประทาน 78 0 0 0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 78 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ 54 0 0 0 54 0 0 16 0 16 54 0 16 0 70 

รวมทั้งสิ้น 9,015 0 1,334 277 10,626 4,531 27 2,223 90 6,871 13,546 27 3,557 367 17,497

ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2556 
 

ตารางที่  1.3  จํานวนนิสิตรับใหม่ระดับปรญิญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามวิทยาเขต  
                   และประเภทการรับเข้า  ปีการศึกษา 2555 
 

ประเภทการรับเข้า บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกยีรต ิ
จ.สกลนคร รวม สถาบันสมทบ รวมทั้งสิ้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6,607 2,777 2,317 1,324 13,025 132 13,157 
(1) สอบผ่าน สอท. 3,642 1,159 906 163 5,870 74 5,944 
(2) มก.รบัตามข้อตกลง 143 65 - 35 243 - 243 
(3) มก.รบัโดยตรง 2,822 1,553 1,411 1,126 6,912 58 6,970 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2556 
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ตารางที่  1.4  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามวทิยาเขต และระดับการศึกษา  
                   รุ่นปีการศึกษา 2555 

วิทยาเขต 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 7,349 0 893 124 8,366 2,919 26 1,806 44 4,795 10,268 26 2,699 168 13,161

บางเขน 3,994 0 781 106 4,881 1,706 26 1,620 32 3,384 5,700 26 2,401 138 8,265 

กําแพงแสน 1,373 0 111 18 1,502 429 0 73 11 513 1,802 0 184 29 2,015 

ศรีราชา 1,409 0 1 0 1,410 752 0 81 0 833 2,161 0 82 0 2,243 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 573 0 0 0 573 32 0 32 1 65 605 0 32 1 638 

 สถาบันสมทบ 193 0 0 0 193 0 0 0 0 0 193 0 0 0 193 

วิทยาลัยการชลประทาน 79 0 0 0 79 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ 114 0 0 0 114 0 0 0 0 0 114 0 0 0 114 

รวมทั้งสิ้น 7,542 0 893 124 8,559 2,919 26 1,806 44 4,795 10,461 26 2,699 168 13,354

ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2556  
 

ตารางที่  1.5  การสํารวจผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทําหลังจากจบการศึกษา 10 เดือน  
                  จําแนกตามการมีงานทําอยู่เดิม การไดง้านทํา ศึกษาต่อและยงัไม่ได้ทํางาน รุน่ปีการศึกษา 2554 
 

 
 

วิทยาเขต 
 
 

จํานวน 
ผู้สําเร็จ 
การ 
ศึกษา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบ
สํารวจ 

บัณฑิต 
มีงานทํา 
อยู่เดิม 

 
บัณฑิต 
ศึกษาต่อ 

 
บัณฑิตไม่
ประสงค์ 
จะทํางาน 

บัณฑิตท่ี
อุปสมบท

บัณฑิตท่ี
ติดเกณฑ์
ทหาร 

 
 

ขอบเขต
การ

สํารวจ*

บัณฑิตท่ีทํางานแล้ว/ประเภทหน่วยงาน 
 บัณฑิตท่ียัง 

ไมไ่ด้ทํางาน หน่วยงาน
ของรัฐ 

รัฐ 
วิสาหกิจ

องค์กร
ธุรกิจ
เอกชน 

ธุรกิจ
อิสระ/
เจ้าของ
กิจการ 

องค์การ
ต่าง 

ประเทศ 
รวม 

จํานวน % จํานวน % 

๏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 9,768 9,496 270 1,054 530 16 25 7,601 642 130 5,423 369 3 6,567 86.40 1,034 13.60 
 - บางเขน 5,171 5,012 91 781 310 9 12 3,809 332 69 2,611 197 2 3,211 84.30 598 15.70 
 - กําแพงแสน 1,712 1,686 34 156 65 2 3 1,426 214 13 973 69 - 1,269 88.99 157 11.01 
 - ศรีราชา 2,012 1,940 39 81 110 3 7 1,700 41 29 1,363 56 1 1,490 87.65 210 12.35 

 - เฉลิมพระเกียรติ 
   จังหวัดสกลนคร 789 774 94 35 35 2 3 605 51 17 442 36 - 546 90.25 59 9.75 

 - โครงการจัดต้ังวิทยาเขต 
  สุพรรณบุร ี 84 84 12 1 10 - - 61 4 2 34 11 - 51 83.61 10 16.39 

๏ สถาบันสมทบ 194 190 - 6 13 - - 171 119 - 15 - - 134 78.36 37 21.64 
 รวมท้ังสิ้น 9,962 9,686 270 1,060 543 16 25 7,772 761 130 5,438 369 3 6,701 86.22 1,071 13.78 

ท่ีมา  :  กองแผนงาน สํารวจรอบสอง ณ เดือนมีนาคม 2556 
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ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากรปฏิบัติงานทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 10,803 

คน โดยมีข้าราชการ จํานวน 2,106 คน พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได้ จํานวน 6,328 คน พนักงานราชการ 
จํานวน 113 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 902 คน ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 867 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 
148 คน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 310 คน และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จํานวน 29 คน รายละเอียด 
ดังตารางที่ 1.6 และอาจารย์ประจําที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต (ไม่รวมอาจารย์ รร.สาธิตฯ) มีจํานวน 3,612 คน   
มีสัดส่วนคุณวุฒิ  ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 10.55 : 42.44 : 47.01 และสัดส่วนตําแหน่งทาง
วิชาการ  อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์. : รองศาสตราจารย์. : ศาสตราจารย์ = 63.21 : 20.02 : 15.28 : 1.50 
รายละเอียดดังตารางที่ 1.8  

สําหรับการนับจํานวนบุคลากร และนักวิจัยตามระยะเวลาการทํางานตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด 
พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากรปฏิบัติงานทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 9,235 คน โดยมีข้าราชการ จํานวน 
1,935 คน พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได้ จํานวน 5,140.50 คน พนักงานราชการ จํานวน 105 คน
ลูกจ้างประจํา จํานวน 880 คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 859.50 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 42 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิ เศษ  จํานวน 244 คน และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จํานวน 29 คน รายละเอียด 
ดังตารางที่ 1.7 และอาจารย์ประจําที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต (ไม่รวมอาจารย์ รร.สาธิตฯ) มีจํานวน 2,800 คน   
มีสัดส่วนคุณวุฒิ  ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 2.46 : 39.95 : 57.59 และสัดส่วนตําแหน่งทาง
วิชาการ  อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์. : รองศาสตราจารย์. : ศาสตราจารย์ =58.00 : 21.83 : 18.51 : 1.64 
รายละเอียดดังตารางที่ 1.9 

 

ตารางที่ 1.6  จํานวนบุคลากรจําแนกตามวิทยาเขตและประเภท ปีการศึกษา 2555 
 

ลําดับ 
ที่ 
 

วิทยาเขต ข้า 
ราชการ 

พนักงาน 
พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจํา

ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง 
ชาวต่าง 
ประเทศ 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 
พิเศษ 

ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ

พิเศษ 
รวม คิดเป็น

ร้อยละ
เงินงบ 

ประมาณ 
เงิน 

  รายได้ 
เงินงบ
ประมา

ณ 

เงิน 
รายได้ 

1 บางเขน 1,637 1,744 2,543 64 555 98 535 115 226 23 7,540 69.80
2 กําแพงแสน 444 460 635 14 336 56 97 29 39 0 2,110 19.53
3 ศรีราชา 17 241 249 34 11 0 0 0 35 4 558 5.17 
4 เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 8 303 153 113 0 0 81 4 10 2 595 5.51 

 รวม 2,106 2,748 3,580 113 902 154 713 148 310 29 10,803 100.00
 คิดเป็นรอ้ยละ 19.49 25.44 33.14 1.05 8.35 1.43 6.60 1.37 2.87 0.27 100.00  

ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2556     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
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ตารางที่ 1.7  จํานวนบุคลากรจําแนกตามวิทยาเขตและประเภท ปีการศึกษา 2555 นับตามระยะเวลาการ 
                    ทํางานตามข้อกําหนดของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ลําดับ 
ที่ 
 

วิทยาเขต ข้า 
ราชการ 

พนักงาน 
พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจํา

ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง 
ชาวต่าง 
ประเทศ 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 
พิเศษ 

ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ 

พิเศษ 
รวม คิดเป็น

ร้อยละ
เงินงบ 

ประมาณ 
เงิน 

  รายได้ 
เงินงบ
ประมา

ณ 

เงิน 
รายได้ 

1 บางเขน 1,509 1,540.50 1,820 57 539 78 569 26 172.50 24 6,335 68.60
2 กําแพงแสน 401 408 487 13 330 52 87 12 35.50 0 1,825.50 19.77
3 ศรีราชา 17 227 225.50 1 11 0 0 0 30.50 3.50 515.50 5.58 
4 เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 8 295 137.50 34 0 0 73.50 4 5.50 1.50 559 6.05 

 รวม 1,935 2,470.50 2670 105 880 130 729.50 42 244 29 9,235 100.00
 คิดเป็นรอ้ยละ 20.95 26.75 28.91 1.14 9.53 1.41 7.90 0.45 2.64 0.31 100.00  

หมายเหตุ : คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ.กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์ พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
               หรือสถานศึกษาท้ังปกีารศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
               -  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  -  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  -  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เดือนพฤษภาคม 2556 
 

ตารางที่ 1.8  จํานวนอาจารยป์ระจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
 

ระดับการศึกษา/
ตําแหน่งทางวิชาการ 

วิทยาเขต รวมทั้งหมด 
(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) ลาศึกษาต่อ รวม

ท้ังหมด 
คิดเป็น
ร้อยละ บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร
ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี 306 53 18 4 363 18 381 10.55
ปริญญาโท 926 288 160 159 1,294 239 1,533 42.44
ปริญญาเอก 1,298 271 70 59 1,698 0 1,698 47.01

รวมทั้งหมด 2,530 612 248 222 3,355 257 3,612 100.00
ตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 1,452 415 211 205 2,041 242 2,283 63.21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 576 115 21 11 708 15 723 20.02
รองศาสตราจารย์ 457 76 13 6 552 0 552 15.28
ศาสตราจารย์ 45 6 3 0 54 0 54 1.50

รวมทั้งหมด 2,530 612 248 222 3,355 257 3,612 100.00
ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2556     
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ตารางที่ 1.9  จํานวนอาจารยป์ระจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ  
                 ปีการศึกษา 2555 นับตามระยะเวลาการทํางานตามข้อกําหนดของการประเมินคุณภาพ 
                 การศึกษาภายใน 
 

ระดับการศึกษา/
ตําแหน่งทางวิชาการ 

วิทยาเขต รวมทั้งหมด 
(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) ลาศึกษาต่อ รวม

ท้ังหมด 
คิดเป็น
ร้อยละ บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร
ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี 38 12.50 14.50 4 51 18 69 2.46
ปริญญาโท 616.50 207.50 143.50 151 879.50 239 1,118.50 39.95
ปริญญาเอก 1,238 260 61.50 53 1,612.50 0 1,612.50 57.59

รวมทั้งหมด 1,892.50 480 219.50 208 2,543 257 2,800 100.00
ตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 929 318.50 185.50 191 1,382 242 1,624 58.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 497 83 20.50 11 596.50 15 611.50 21.83
รองศาสตราจารย์ 428 73.50 11 6 518.50 0 518.50 18.51
ศาสตราจารย์ 38.50 5 2.50 0 46 0 46 1.64

รวมทั้งหมด 1,892.50 480 219.50 208 2,543 257 2,800 100 
หมายเหตุ : คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ.กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์ พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
               หรือสถานศึกษาท้ังปกีารศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
               -  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  -  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  -  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เดือนพฤษภาคม 2556 
 

ตารางที่ 1.10 จํานวนอาจารยป์ระจําที่ลาศึกษาต่อ จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ  
                  ปีการศึกษา 2555 
 

ระดับการศึกษา/ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วิทยาเขต  
รวมทั้งหมด 

 
คิดเป็นร้อยละ 

บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี 15 1 2 0 18 70.03 
ปริญญาโท 122 50 27 40 239 93.00 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 137 51 29 40 257 100 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 125 50 29 38 242 94.16 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 1 0 2 15 5.84 
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 137 51 29 40 257 100 
ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เดือนพฤษภาคม 2556           
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ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวนหลักสูตรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น จํานวน 377 หลักสูตร 
398 สาขาวิชา  รายละเอียดดังตารางที่ 1.11 และตารางที่ 1.12 โดยมีจํานวนหลักสูตรและสาขาวิชา เป็นหลักสูตร
ภาษาไทย จําแนกตามวิทยาเขตและระดับปริญญา รวมทั้งสิ้น จํานวน 343 หลักสูตร 364 สาขาวิชา รายละเอียด 
ดังตารางที่ 1.13 และเป็นหลักสูตรนานาชาติ จําแนกตามวิทยาเขตและระดับปริญญา รวมทั้งสิ้น จํานวน 34 
หลักสูตร 34 สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1.14 และมีหลักสูตรและสาขาวิชาเปิดใหม่ รวมทั้งสิ้น จํานวน 14 
หลักสูตร 14 สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1.16 และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชา จํานวน 114 
หลักสูตร 114 สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1.17   

 

ตารางที่ 1.11   จํานวนหลักสูตรทัง้หมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รวม จํานวน 377 หลักสูตร 398 สาขาวชิา) 
 

วิทยาเขต ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 
บางเขน 71 135 1 90 297 
กําแพงแสน 12 24 - 15 51 
ศรีราชา - 5 - 11 16 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร - 2 - 9 11 

สถาบันสมทบ - 1 - 1 2 
รวม 83 167 1 126 377 

ท่ีมา  : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2556           
 
ตารางที่ 1.12   จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (จาํแนกตามวิทยาเขตและระดับปริญญา) 
 

วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา 
บางเขน 71 75 135 135 1 1 90 102 297 313 
กําแพงแสน 12 12 24 24 - - 15 20 51 56 
ศรีราชา - - 5 5 - - 11 11 16 16 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร - - 2 2 - - 9 9 11 11 

สถาบันสมทบ - - 1 1 - - 1 1 2 2 
รวม 83 87 167 167 1 1 126 143 377 398 

ท่ีมา  : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2556          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 
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ตารางที่ 1.13  จํานวนหลักสูตรภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จําแนกตามวทิยาเขตและระดับปริญญา) 
 

วิทยาเขต 
 

จํานวนหลักสตูร/สาขาวิชา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม 
ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

 หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา 
บางเขน 62 66 122 122 1 1 83 95 268 284 
กําแพงแสน 10 10 22 22 - - 15 20 47 52 
ศรีราชา - - 5 5 - - 11 11 16 16 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร - - 2 2 - - 9 9 11 11 

สถาบนัสมทบ - - - - - - 1 1 1 1 
รวม 72 76 151 151 1 1 119 136 343 364 

ท่ีมา  : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2556 

ตารางที่ 1.14  จํานวนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จําแนกตามวิทยาเขตและระดับปรญิญา) 
 
 

วิทยาเขต 

จํานวนหลักสตูร/สาขาวิชา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม 
นานาชาต ิ นานาชาติ นานาชาติ นานาชาต ิ นานาชาติ

 หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา 
บางเขน 9 9 13 13 - - 7 7 29 29 
กพส. 2 2 2 2 - - - - 4 4 
ศรีราชา - - - - - - - - - - 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร - - - - - - - - - - 

สถาบนัสมทบ - - 1 1 - - - - 1 1 
รวม 11 11 16 16 0 0 7 7 34 34 

ท่ีมา  : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2556 
 

ตารางที่ 1.15  จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (จาํแนกตามวิทยาเขต ระดับปริญญาและ 
                     กลุ่มสาขา)  
 

วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
• บางเขน 71 75 135 135 1 1 90 102 297 313 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 56 85 85 1 1 49 61 187 203 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

17 17 40 40 - - 38 38 95 95 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 10 10 - - 3 3 15 15 
• กําแพงแสน 12 12 24 24 - - 15 20 51 56 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8 19 19 - - 12 17 39 44 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ  
  สังคมศาสตร์ 

2 2 3 3 - - 2 2 7 7 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 2 2 - - 1 1 5 5 
• ศรีราชา - - 5 5 - - 11 11 16 16 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 4 4 - - 7 7 11 11 
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วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ  
  สังคมศาสตร์ 

- - 1 1 - - 4 4 5 5 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
• เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร - - 2 2 - - 9 9 11 11 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2 2 - - 8 8 10 10 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - - - - - 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - 1 1 1 1 
• สถาบันสมทบ - - 1 1 - - 1 1 2 2 
- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 1 1 - - 1 1 2 2 

รวม 83 87 167 167 1 1 126 143 377 398 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 64 110 110 1 1 76 93 247 268 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

19 19 44 44 - - 44 44 107 107 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 4 13 13 - 0 6 6 23 23 
ท่ีมา  : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2556 
 

ตารางที่ 1.16  จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาเปิดใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  
                     รวม 14 หลักสูตร (จําแนกตามวิทยาเขต ระดับปริญญา และกลุ่มวิชา) 

วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
• บางเขน 2 2 3 3 - - - - 5 5 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

1 1 2 2 - - - - 3 3 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1 1 1 - - - - 2 2 
•  กําแพงแสน - - - - - - - - - - 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - - - - - 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
• ศรีราชา - - 4 4 - - 5 5 9 9 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 4 4 - - 5 5 9 9 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ  
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - - - - - 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
• เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร - - - - - - - - - - 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - - - - - 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
• สถาบันสมทบ - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
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วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
รวม 2 2 7 7 - - 5 5 14 14 

- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 4 4 - - 5 5 9 9 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

1 1 2 2 - - - - 3 3 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1 1 1 - - - - 2 2 
ท่ีมา  : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2556 

 
ตารางที่ 1.17  จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาปรับปรงุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  
                     รวม 114 หลักสูตร (จําแนกตามวิทยาเขต ระดบัปริญญา และกลุ่มวิชา) 

วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
• บางเขน 22 22 43 43 - - 33 33 98 98 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 16 28 28 - - 25 25 41 41 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

6 6 11 11 - - 6 6 24 24 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 4 4 - - 2 2 6 6 
•  กําแพงแสน 2 2 8 8 - - 5 5 15 15 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 7 7 - - 5 5 14 14 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - 1 1 - - - - - - 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
• ศรีราชา - - 1 1 - - - - 1 1 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - -     
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - 1 1 - - - -   

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
• เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร - - - - - - - - - - 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - - - - - 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
• สถาบันสมทบ - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 

รวม 24 24 52 52 - - 38 30 114 114 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 18 35 35 - - 30 30 83 83 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

6 6 13 13 - - 6 6 25 25 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 4 4 - - 2 - 6 6 
ท่ีมา  : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2556 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุน 
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแหล่งทุนอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,745,662,755 บาท โดยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
โดยตรง มีจํานวน 158,217,600 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 1.18 และจํานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ มีจํานวน 
2,508 เร่ือง รายละเอียดดังตารางที่ 1.19 
ตารางที่ 1.18   จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนการวจิัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแหล่งทุนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประเภททุน/แหล่งทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
     งบประมาณของมหาวทิยาลัย 772 249,041,528 
          - งบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนวิจัย 
            พัฒนาและเทคโนโลยี 447 158,217,600 
          - เงินรายได้มหาวทิยาลัยวิจัยแห่งชาต ิ 4  63,454,000 
          - เงินรายได้ของมหาวทิยาลัย 107 11,060,183 
          - เงินรายได้ของหน่วยงาน  214 16,309,745 
     องค์กรรัฐ 618 1,176,425,440 
     องค์กรอิสระและเอกชน 309 291,752,684 
     องค์กรต่างประเทศ 51 28,443,103 

รวม 1,753 1,745,662,755 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556   
 
 
 

ตารางที่ 1.19   จํานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2555 
 

วิทยาเขต 
จํานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2555 

วารสาร การประชุมวิชาการ  
รวมทั้งหมด ระดับ

นานาชาติ 
ระดับชาติ รวม ระดับ

นานาชาติ 
ระดับชาติ รวม 

บางเขน 729 234 963 471 466 937 1,900 
กําแพงแสน 118 71 189 62 176 238 427 
ศรีราชา 72 9 81 25 19 44 125 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวดัสกลนคร 

18 9 27 8 21 29 56 

รวมทั้งหมด 937 323 1,260 566 682 1,248 2,508 
รวมทั้งหมด (ตัดซ้ํา) 827 288 1,115 488 579 1,067 2,182 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556   
 

การวิจัย 
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ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีงบประมาณแผ่นดิน 3,503.7478 ล้านบาท ดังตาราง
ที่ 1.20 และงบประมาณเงินรายได้ 3,720.5091 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 1.21 รวมงบประมาณทั้งหมด 
7,234.4624 ล้านบาท ดังตารางที่ 1.22 และมีการบริหารจัดการงบส่ิงก่อสร้าง รายละเอียดดังตารางที่ 1.23  
ตารางที่ 1.20   รายรับของงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบ งปม.แผ่นดิน  ร้อยละ 
งบบุคลากร 1,402.7398 40.04
งบดําเนินการ 271.8713 7.76
งบลงทุน 551.1558 15.73
งบเงินอุดหนุน 1,277.9809 36.47

รวม 3,503.7478 100.00
ท่ีมา  : กองแผนงาน  ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556   
 

ตารางที่ 1.21   รายรับของงบประมาณเงินรายได้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
            หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายได้ งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ ปกติ พิเศษ รวม 
รายได้จากการเรียนการสอน 1,561.0205 1,409.5575 2,970.5780 65.48
รายได้จากการวจิัย 16.7143 - 16.7143 0.37
รายได้จากการบริการวิชาการ 271.7201 - 271.7201 5.99
รายได้จากการบริหารงานและอื่นๆ 1,277.4566 - 1,277.4566 28.16

รวม 3,126.9115 1,409.5575 4,536.4690 100.00
ท่ีมา  : กองแผนงาน ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556   
 

ตารางที่ 1.22   เปรียบเทียบรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  
                    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบ งปม.แผ่นดิน งปม.เงินรายได้ รวม สัดส่วน 
งปม.แผ่นดิน : งปม.รายได้ 

งบบุคลากร 1,413.0630 417.7303 1,830.7933 77.18 : 22.82 
งบดําเนินงาน 274.8885 1,164.4184 1,439.3069 19.10 : 80.90 
งบลงทุน 548.0553 1,068.7555 1,616.8108 33.90 : 66.10 
งบเงินอุดหนุน 1,277.9465 322.7518 1,600.6983 79.84 : 20.16 
งบรายจ่ายอื่นๆ  - 746.8531 746.8531 0.00 : 100.00 

รวม 3,513.9533 3,720.5091 7,234.4624 48.57 : 51.43 
ท่ีมา  : กองแผนงาน ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556   
 
 
 

งบประมาณ 
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ตารางที่ 1.23   การบริหารจัดการงบส่ิงกอ่สรา้งของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได ้
                    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

หน่วย : ล้านบาท 

วิทยาเขต งปม.แผ่นดิน งปม.เงินรายได้ รวม สัดส่วน 
งปม.แผ่นดิน : งปม.รายได้ 

บางเขน 425.1558 280.3655 705.5213 60.26 : 39.74 
กําแพงแสน - 33.3680 33.3680 0.00 : 100.00 
ศรีราชา 49.5000 95.3000 144.8000 34.19 : 65.81 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวดัสกลนคร - 10.2500 10.2500 0.00 : 100.00 

โครงการจัดตัง้วทิยาเขต
สุพรรณบรุ ี - 2.2000 2.2000 0.00 : 100.00 

รวม 474.6558 421.4835 896.1393 52.97 : 47.03 
ท่ีมา  : กองแผนงาน  ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556       

1.12   ผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษากําหนด 
และได้ใช้กลยุทธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพแก่บุคลากร พร้อมๆ กับดําเนินการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ โดยพิจารณาความหลากหลายในภารกิจของหน่วยงานภายในและวัฒนธรรมการดําเนินงานภายในองค์กร 
และอาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 3 ขั้นตอน ได้แก่ การควบคุม (Control) 
การตรวจสอบ (Audit) และการประเมิน (Assessment) ทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพขึ้นเองเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบที่ 1 ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ประกอบด้วย  
9 องค์ประกอบ 
 รูปแบบที่ 2 ระบบประกันคุณภาพสําหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ 

สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดความรับผิดชอบไว้ 3 ระดับ คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี โดยทุกหน่วยงานมีการ
ประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับระบบข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในของทั้ง 2 ระบบ เพื่อติดตามการดําเนินงานและการพัฒนาของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกทุกรอบ 5 ปี ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนด ซึ่งผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
 1.  การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จส้ินการประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2554 ในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2555  ได้มีการติดตามข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน และหน่วยงานต่างๆ ที่รับการประเมิน เพื่อนําข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน มาหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข เพื่อเป็นแนวทางประเมินคุณภาพในปีการศึกษา2555 โดยสํานักงานประกันคุณภาพ ดําเนินการชี้แจง 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของประจําปีการศึกษา 2555และชี้แนะแนว 
ทางปรับปรุงกระบวนการทํางานให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องตาม
เกณฑ์ที่กําหนด และทุกหน่วยงานสามารถดําเนินงานประกันคุณภาพตามแผนงานที่กําหนด โดยการประเมินคุณภาพ
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ภายในรอบปีการศึกษา 2555ได้ปรับช่วงเวลาเวลาให้เร็วกว่าเดิมจากต้นเดือนกรกฎาคมเป็นเริ่มในกลางเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อให้การรวมรวมผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัยมีเวลามากขึ้น  
โดยหน่วยงานต่างๆ รวม 51 หน่วยงานมีการประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555  
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินดังนี้ 

1) หน่วยงานคณะวิชา หรือ หน่วยงานที่มีจัดการเรียนการสอน จํานวน 28 คณะวิชา ประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ตาม 9 องค์ประกอบ จํานวน 37 ตัวบ่งชี้ ซึ่งยังคงใช้จํานวน 
ตัวบ่งชี้เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2554 โดยเป็นตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ทั้ง 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มก. 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ของสมศ.ที่ 1-15 
ตามที่สกอ. กําหนด โดยยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 ให้ดําเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนั้น รวมตัวบ่งชี้ 
ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนทั้งส้ิน 38 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16-18 
ไว้โดยไม่คิดคะแนน โดยมีรายละเอียดตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา  
ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 เพื่อให้คณะวิชาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

 2)  สําหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย 
มีจํานวน 8 หน่วยงาน ประเมินตนเองจํานวน 24 ตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ จํานวน 3 หน่วยงาน 
ประเมินตนเองจํานวน13 ตัวบ่งชี้ และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จํานวน 13 
หน่วยงาน ประเมินตนเองจํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน 
สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ใช้เป็นแนวทาง ในการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 สําหรับการประเมินระดับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบ คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้การประเมินระดับวิทยา
เขตไม่ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 เช่นเดียวกับคณะวิชา 

 2  วิธีการประเมินผล คิดคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
เช่นเดียวกับ สกอ. ทั้งนี้ให้มีการประเมินการบรรลุเป้าหมายด้วย โดยไม่คิดคะแนน สําหรับการสรุปผลการประเมิน
รายองค์ประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองค์ประกอบคุณภาพ จะมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยภาพรวม
ของการประเมินจะเป็นค่าเฉล่ียของคะแนนรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผลการประเมิน ดังนี้ 
  คะแนน 0.00-1.50       หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  คะแนน 1.51-2.50       หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51-3.50       หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51-4.50       หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51-5.00       หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับ ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานตามผลการ
ดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2555 มี ดังนี้  
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ตารางที่ 1.24  แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
                   ปีการศึกษา  2555 สําหรับ 28 คณะวิชา จําแนกตามกลุ่มสาขา 
 

ลําดับ คณะวิชา วิทยาเขต 

คะแนนการประเมิน 

การแปลผล 
ตัวบ่งชี้
สกอ.  

23 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
14 ตัวบ่งชี ้ 

(สมศ.ที่ 1-15 
ยกเว้น สมศ.ที่ 12) 

ตัวบ่งชี ้
สกอ.+สมศ. 
36 ตัวบ่งชี ้

(ไม่รวม 12, 15) 
กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 คณะวิทยาศาสตร ์ บางเขน 4.91 4.59 4.78 ดีมาก 
2 คณะเกษตร บางเขน 4.91 4.43 4.72 ดีมาก 
3 คณะเกษตร กําแพงแสน บางเขน 4.86 4.50 4.72 ดีมาก 
4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 4.61 4.76 4.67 ดีมาก 
5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ บางเขน 4.73 4.54 4.66 ดีมาก 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน        4.78 4.45 4.65 ดีมาก 
7 คณะวนศาสตร์ บางเขน 4.57 4.42 4.51 ดีมาก 
8 คณะประมง บางเขน 4.61 4.19 4.44 ดี 
9 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

4.53 4.07 4.37 ดี 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน กําแพงแสน 4.32 4.41 4.35 ดี 
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ศรีราชา 4.50 4.03 4.32 ดี 
12 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ ศรีราชา 4.28 4.36 4.29 ดี 
13 คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา ศรีราชา 4.34 4.08 4.25 ดี 
14 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ กําแพงแสน 4.11 3.45 3.86 ดี 
15 คณะส่ิงแวดล้อม บางเขน 3.65 4.08 3.81 ดี 
16 คณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร ์
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

4.27 2.92 3.77 ดี 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
17 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ กําแพงแสน 4.69 4.61 4.66 ดีมาก 
18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ศรีราชา 4.71 4.45 4.63 ดีมาก 
19 คณะศึกษาศาสตร ์ บางเขน 4.80 4.35 4.63 ดีมาก 
20 คณะบริหารธรุกิจ บางเขน 4.52 3.99 4.32 ดี 
21 คณะมนุษยศาสตร ์ บางเขน 4.39 4.13 4.29 ดี 
22 คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 4.40 3.76 4.17 ดี 
23 คณะเศรษฐศาสตร ์ บางเขน 3.88 4.37 4.07 ดี 
24 คณะสังคมศาสตร ์ บางเขน 4.38 3.52 4.04 ดี 
25 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

4.28 3.40 3.95 ดี 

       
       

(1) (1)

(1)

(1) (1)

(1)
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ลําดับ คณะวิชา วิทยาเขต 

คะแนนการประเมิน 

การแปลผล 
ตัวบ่งชี้
สกอ.  

23 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ สมศ.  
14 ตัวบ่งชี ้ 

(สมศ.ที่ 1-15 
ยกเว้น สมศ.ที่ 12) 

ตัวบ่งชี ้
สกอ.+สมศ. 
36 ตัวบ่งชี ้

(ไม่รวม 12, 15) 
กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 4.77 4.52 4.68 ดีมาก 
27 คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา กําแพงแสน 4.49 4.34 4.43 ดี 
28 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ บางเขน 4.45 3.61 4.15 ดี 

หมายเหตุ : (1) หมายถึง คณะวิชาท่ีมีคะแนนสูงสุด แยกตามกลุ่มสาขาวิชา และประเภทตัวบ่งชี้ 

ตารางที่ 1.25  แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555  
                   สําหรับหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจวจิัย รวม 8 หน่วยงาน 

ลําดับ หน่วยงานที่มีภารกิจวิจยั 
 

วิทยาเขต 
คะแนนการประเมิน 

จํานวน  
24 ตัวบ่งชี ้

การแปลผล 

1 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา 
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

บางเขน 4.86 ดีมาก 

2 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน กําแพงแสน 4.67 ดีมาก 
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. บางเขน 4.63 ดีมาก 
4 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บางเขน 4.51 ดีมาก 

5 สถาบันวิจัยและพัฒนา เฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวดัสกลนคร 

4.48 ดี 

6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน 4.38 ดี 

7 สถาบันอินทรีจนัทรสถติย์ เพือ่การค้นคว้า 
และพัฒนาพืชศาสตร ์

บางเขน 3.96 ดี 

8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร บางเขน 3.62 ดี 
 

ตารางที่ 1.26 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
สําหรับหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจบริการวชิาการรวม 3 หน่วยงาน 

ลําดับ หน่วยงานที่มีบริการวิชาการ 
 

วิทยาเขต 

คะแนนการประเมิน 

จํานวน  
13 ตัวบ่งชี ้

การแปลผล 

1 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน กําแพงแสน 4.40 ดี 
2 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน 4.32 ดี 
3 ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
บางเขน 4.01 ดี 

 

(1) (1) (1)
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ตารางที่ 1.27  แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
สําหรับหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจสนับสนนุการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการรวม 12 
หน่วยงาน 

 

ลําดับ หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ 

 
วิทยาเขต 

คะแนนการประเมิน 

จํานวน  
12 ตัวบ่งชี ้

การแปลผล 

1 บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน 4.86 ดีมาก 

2 สํานักงานวทิยาเขตศรรีาชา ศรีราชา 4.83 ดีมาก 
3 สํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดัสกลนคร เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวดัสกลนคร 
4.76 ดีมาก 

4 สํานักวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวดัสกลนคร 

4.74 ดีมาก 

5 สํานักบริการคอมพิวเตอร ์ บางเขน 4.68 ดีมาก 

6 สํานักทะเบียนและประมวลผล บางเขน 4.57 ดีมาก 

7 สํานักหอสมุด บางเขน 4.45 ดี 

8 สํานักงานอธกิารบด ี บางเขน 4.41 ดี 
9 สํานักหอสมุด กาํแพงแสน กําแพงแสน 4.27 ดี 

10 สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรรีาชา ศรีราชา 4.23 ดี 

11 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร บางเขน 3.68 ดี 

12 สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน กําแพงแสน 3.51 ดี 
 

สําหรับการดําเนินการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 ภายใต้ 9 องค์ประกอบ รวมจํานวน 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่สกอ. กําหนด 23 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.จํานวน 20 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจํานวน 1 ตัวบ่งชี้  
ซึ่งรวบรวมจากผลการดําเนินทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการประเมินเม่ือวันที่  3-6 กันยายน 2556  
เป็นรายงานฉบับนี้ โดยรายละเอียดของผลการประเมิน จากการประเมินตนเองและผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ปรากฏในส่วนที่ 2   

2. การประเมินคุณภาพภายนอก  ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการติดตามผล
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นการประเมินตามผลการดําเนินการปีการศึกษา 2553  
(1 มิถุนายน 2553–31 พฤษภาคม 2554) รวม 20 ตัวบ่งชี้ ที่เป็นจํานวน 18 ตัวบ่งชี้หลักและ 
ตัวบ่งชี้ย่อยอีก 2 ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ มีการประเมินในระดับคณะวิชา
ทั้งส้ิน 27 คณะ (ยกเว้นคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา) ซึ่งรับ
การประเมินระดับคณะวิชาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม - 26 กันยายน 2554 และประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย  ในวันที่ 2 กันยายน 2554 และวันที่ 11–13 ตุลาคม 2554 โดยมี รองศาสตราจารย์ดํารงค์ ทวีแสง
สกุลไทย เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งหมด 18 ท่าน โดยมีการทักท้วง
ในผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากผู้ประเมินไม่มีการรวมผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานที่ภารกิจวิจัย ปัจจุบัน (วันที่ 13 สิงหาคม 2556) มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
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3. การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต มีการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 ด้าน และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสอดแทรกการประกันคุณภาพในกิจกรรม
นิสิต  และได้มีจัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมโดยมีองค์กรนิสิตที่เข้ารับการประเมินภายในวิทยาเขต
บางเขน จํานวน 10 สโมสร และเพื่อผลักดันให้งานประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ขึ้นและส่งเสริมการประกันคุณภาพในระดับโครงการ/กิจกรรมโดยมีการนํากระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมนิสิต จึงได้จัดโครงการประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555 
โดยกําหนดให้องค์กรนิสิตส่งผลงานกิจกรรมคุณภาพองค์กรละ1 ผลงาน มีหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วม จํานวนทั้งส้ิน 
18 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ผ่านการพิจารณากล่ันกรองนําเสนอภาคโปสเตอร์จํานวน 13 ผลงาน ในงานเกษตรแห่งชาติ 
ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินได้รับรับรางวัลดีมาก จํานวน 7 ผลงาน ได้รับรางวัลดี 3 ผลงาน และรางวัลชมเชย 3 ผลงาน  

4. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ 
กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับงานประจํา ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กร 
(Culture Building) โดยในปีการศึกษา 2555 ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา 
บรรยายพิเศษเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ มีกิจกรรมการจัดการความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต  
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ รวมทั้งส้ิน 17 กิจกรรม  
มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งส้ิน 1,596 คน มีกิจกรรมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ผ่านโครงการรางวัลคุณภาพ 
และ รวมทั้งยังมีการให้ความรู้โดยไม่จํากัดสถานที่และเวลาโดยจัดทําจดหมายข่าวประจําเดือน และมี website : 
qa.ku.ac.th เป็นอีกช่องทางของการส่ือสาร เพื่อการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีหัวใจคุณภาพ  

 

 ตารางที่ 1.28  แสดงกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา บรรยายเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการ 
                    พัฒนาคุณภาพ ในปีการศึกษา 2555 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

1 วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2555 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555” 

64 คน 

2 วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2555 โครงการช้ีแจงการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

135  คน 

3 วันที่ 25 มิถุนายน 2555 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์ 326  คน 
4 วันที่ 29 มิถุนายน 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชง้านระบบฐานข้อมูลด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ อุดมศึกษา (CHE QA Online)
สําหรับผู้ดูแลระบบระดับคณะ (Admin Faculty System)   
และผู้กรอกขอ้มูล (Editor) 

53 คน 

5 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โครงการสัมมนา เรื่อง "การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ครั้งที่ 2 

92 คน 

6 วันที่ 6 สิงหาคม 2555 โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพภายในมหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ประจําปี 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

41 คน 

7 วันที่ 7 สิงหาคม 2555 โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพภายในมหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ประจําปี 2555 คณะวิทยาศาสตร ์

41 คน 

8 วันที่ 9 สิงหาคม 2555 โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพภายในมหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ประจําปี 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร ์

51 คน 

9 วันที่ 18 กันยายน 2555  โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนนิการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

109 คน 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

10 วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน  
รุ่นที่ 1 

66 คน 

11 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน  
รุ่นที่ 2 

76 คน 

12 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2556 โครงการช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2555 สําหรับคณะวิชา 

205 คน 

13 วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2556 โครงการช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2555 สําหรับสถาบัน สํานัก 

152 คน 

14 วันที่ 9 เมษายน 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการปรับปรุงงาน 
ของสํานกังานเลขานุการคณะ 

53 คน 

15 วันที่ 23 เมษายน 2556 โครงการฝึกอบรมเลขานกุารคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มก.ปกีารศึกษา 2555 รุ่นที่ 1 วิทยาเขตกําแพงแสน 

31 คน 

16 วันที่ 25 เมษายน 2556 โครงการฝึกอบรมเลขานกุารคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มก.ปกีารศึกษา 2555 รุ่นที่ 2 วิทยาเขตบางเขน 

63 คน 

17 วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2556 โครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ และการจดัการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต ประจําปี 2556   

38 คน 

รวม 1,596 คน 
 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสถาบันต่างๆ  
อย่างเป็นทางการ จํานวน 2 เครือข่าย ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

- เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 12 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐ และ
เอกชน  ซึ่ งมีที่ ตั้ งอยู่ ใน เขตบาง เขนและใกล้ เ คียง  โดยมีการประชุมวางแผนและดํ า เนินงานร่ วมกัน  
มีกิจกรรมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 12 สถาบันมีตราสัญลักษณ์รวมกัน  มีการจัดโครงการเสวนา “ความสําเร็จของการบูรณาการ
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อรับฟังแนวคิด วิธีการในการบูรณาการ และการประเมินความสําเร็จ 
ของการบูรณาการ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็น การประกันคุณภาพภายใน 
(C-IQA) ด้วยสกอ.จัดให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในเครือข่ายนี้  
ซึ่งประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 31 แห่ง  
มีการประชุมร่วมกันในการจัดแผนดําเนินงานร่วมกัน โดยในปีการศึกษา 
2555 นี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ 
จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ เ กณฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพภ า ย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 

ร ว ม ทั้ ง มี ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อื่ น ๆ  ส น ใ จ เ ข้ า ศึ ก ษ า ดู ง า น ร ะ บบป ร ะ กั น คุ ณภ าพภ า ย ใ น  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 3 สถาบัน คือ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2)  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา และ 3) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย 

 

 



 

หนา 38 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

1.13   ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตาม 

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ  
ได้ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผลในการดําเนินงานของตนเอง  
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบโดยมีผลการประเมิน ในภาพรวมตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จํานวน 15 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งส้ิน 38 ตัวบ่งชี้ อยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
และข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัย นําผลการประเมินไปใช้พิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตามแผนฯ แล้ว โดยมีผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดดังตาราง ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1.29  สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรงุตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  
                    ในรอบปกีารศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1. มกีารจดัทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แต่มหาวิทยาลัยควรดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีใหม้ี
รายละเอียดที่ครบถ้วน อาทิ รายละเอียด
จํานวนกิจกรรม/โครงการ  ผู้รบัผิดชอบ  
และระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน
เพื่อให้ง่ายในการติดตามการดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2553-2555 ซึง่เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย  
เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปี 2555  
โดยกําหนดรายละเอียดจํานวนกิจกรรม/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนินการไวใ้นแผนฯ  

- อธิการบดี  
- รองอธิการบด ี
วิทยาเขตทุกวทิยาเขต

2. เนือ่งจากเปน็มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 
มีหลายวิทยาเขต  และมีบุคลากรจํานวน
มาก ควรเพิ่มชอ่งทางในการส่ือสารข้อมูล
จากผู้บริหารไปยังบุคลากรให้ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถงึมากขึ้น 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จดัประชมุชี้แจงนโยบายและ
ทิศทางการบริหาร รวมท้ังแผนปฏิบตัิราชการประจําปีให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกวิทยาเขต โดยจัดประชุมถ่ายทอด
ทางไกล เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 2555 และประธานคณะทํางาน
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ได้เดนิทางไปช้ีแจงเพ่ิมเติม  
ณ วิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันท่ี 20 ก.พ. 2555 

2. มหาวิทยาลัยมกีารแจง้ข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับแผนและผล
การดําเนินงานตามแผนให้แกบุ่คลากรผ่านเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ มก. 

3. มหาวิทยาลัยมกีารแจง้ข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับแผนไปยัง
ทุกหนว่ยงานโดยหนังสือเวียนและจดหมายอิเลคทรอนิคส์
ถึงบุคลากรทกุคน 

4. มหาวิทยาลัยฯได้จัดทําโครงการอบรมถ่ายทอดความรู ้
ในการจัดทํารายงานวิเคราะหแ์ก่บุคลากรของคณะ 
สถาบัน สํานัก ที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผนในเดือนเมษายน 2556 ซึง่เป็นการดําเนนิงาน 
ตามแผนงานของโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
ด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ในระยะที่ 2 
 

- อธิการบด ี
- กองแผนงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรปรับปรุงระบบและกลไก 
สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ เช่น นําระบบพ่ี
เล้ียงมาใช้สนับสนุนให้คณาจารย ์
ทําผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวชิาการ
เพิ่มมากขึ้น พรอ้มมีแผนและการติดตาม
กระบวนการเขา้สู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ไม่ให้ล่าช้า 

1. มีคณะกรรมการกล่ันกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ให้รวดเร็วและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

2. มีระบบติดตามออนไลน์ของกองการเจ้าหน้าที ่
3. มีการจดักลุ่มวิจยัในคณะนําร่อง ได้แก่  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
คณะศึกษาศาสตร์และขยายผลการดําเนินการสําหรับ
คณะอื่นในวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
- รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหารทรพัยากร
บุคคล 

2. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านภาษาองักฤษให้บุคลากรและ
นิสิต  เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

มีโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
จัดโดยศูนย์ภาษาและ/หรือภาควิชาภาษาต่างประเทศ  
คณะมนุษยศาสตร์ซึ่งจัดให้กับนสิิต อาจารย์ และบุคลากร 
รวมทัง้คณะทีร่บัผิดชอบการจดัการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในวิทยาเขตต่างๆ 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
- รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหารทรพัยากร
บุคคล 

3. ควรหามาตรการส่งเสริมให้มนีิสิต
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวจิัยให้มาก
ขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนนิสิตบัณฑิตที่เน้น
วิจัยเทียบกับนสิิตทั้งมหาวิทยาลัยเพียง 
ร้อยละ 11.92 (ตามเกณฑ์มาตรฐานควร
มีอย่างน้อยร้อยละ 30) 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวจิัย 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการให้ทุนนิสิตต่างประเทศในสาขา
หลักสูตรที่ทําวทิยานิพนธ ์

3. มหาวิทยาลัยฯ มีการจดัสรรทุนการศึกษาระดับปริญญา
เอกในสาขาวิชาเฉพาะทางที่ทําวิทยานิพนธ ์

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
 

4. ควรเรง่ให้คณาจารยพ์ัฒนา มคอ.3  
ให้ครบทุกรายวชิาของทุกหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      

1. มีการจดัทําและพัฒนาระบบ มคอ. ออนไลน์ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกอ่าจารยใ์นการจัดทํา มคอ. ตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ 

2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์จัดทํา มคอ. โดยแจ้ง
เตือนหน่วยงานที่ยังพัฒนา มคอ.3 ไม่ครบทกุรายวิชา 
ให้เร่งรีบดําเนินการ 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
 
 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. ควรเพิ่มช่องทางในการติดตอ่ส่ือสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษยเ์กา่ 
ให้หลากหลายขึน้นอกเหนือจากผ่าน 
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น 
สมาคมสาขาของสมาคมนิสิตเกา่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิต
เก่าของคณะต่างๆ เป็นช่องทางที่กระจาย
เผยแพร่ข่าวสารเอกสารประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหน่ึง 

ในปีการศึกษา 2555 กองกิจการนิสิตได้ดําเนนิการ เพื่อการ
ติดต่อส่ือสารกบัศิษย์เก่า ดังนี ้
1. เริ่มจัดทําจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยรวบรวมขอ้มูล

กิจกรรมต่างๆให้แก่สมาคมศิษย์เก่า มก. 
2. ดําเนินการแจ้งข่าวสารแก่บณัฑิตที่ยังไม่มงีานทํา/เปล่ียน

งานเพื่อการเตรยีมความพร้อมในการทํางาน  
โดยส่งผ่าน E-mail ของศิษย์เก่า รหัสนิสิต 48-53 

3. ประชาสัมพันธก์ารสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันในด้านการหางานทําระหว่างเรียน และ 
เพื่อการมีงานทาํสําหรับบัณฑิตผ่านทาง website, 
facebook และ e-mail 

 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการนิสิตและ
พัฒนากายภาพ  
- คณบดีทุกคณะ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

4. ประสานความรว่มมือกับสมาคมนิสิตเก่า มก. เรื่องการหา
งานทําสําหรับนสิิตปัจจุบันผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การมีงานทําและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 
1. ผลงานวจิัยส่วนใหญย่ังอยู่ในคณะวิชา
เดิม อัตราการกระจายตัวนอ้ย 

1. มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาจารย์นกัวิจัยตามความ
เชี่ยวชาญหรือบูรณาการเฉพาะเรื่องเช่น หน่วยปฏิบัติการ
วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะศูนย์ความเป็นเลิศทางวชิาการต่างๆ 
รวมทัง้สถาบันวทิยาการขั้นสูงแห่ง มก. (ประกอบด้วย 4 
ศูนย์วิทยาการขัน้สูง) โดยการจดัสรรงบประมาณ/
งบอุดหนุนวิจัยเพื่อการดําเนินงานมีการระดมทรัพยากร
จากหน่วยงานตา่งๆ เพือ่ปฏิบัตงิานร่วมกันที่มกีลไก
บริหารเป็นการเฉพาะและมีความเป็นอิสระ โดยส่งเสริม
การสร้างสภาวะการมีส่วนรว่มระหว่างนกัวิจยัและ 
ภาคการผลิต ในการพัฒนาโครงการวจิัยที่มีความชัดเจน
ในเป้าหมาย เปา้ประสงค์ 

2. มีการสนับสนุนการสร้างนักวิจยัรุ่นใหม่ผ่านการให้
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภททนุเพื่อพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2555 (จํานวน 6 ล้านบาท 
แกโ่ครงการวิจยัจํานวน 44 โครงการ) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

2. ภาพรวมการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ยังต่าํกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 
เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ใหข้้อมลูการนําผลงานวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งได้นําไปใช้เปน็ข้อมูลประกอบการพจิารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. และเป็นข้อมูลการพิจารณา
คัดเลือกผลงานวิจัยเด่น ในการเสนอขอรับรางวัลทางด้านวิจัย
ต่างๆ ทั้งในระดบัสถาบัน และระดับชาติ 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิจัย  
- รองอธิการบด ี
ทุกวทิยาเขต 

3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไก 
ในการสร้างความร่วมมือ และช่วยเหลือ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างวิทยาเขต 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแขง็ด้านการวจิัย
และพัฒนาให้กบัวิทยาเขต 

มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความเข้มแขง็ด้านการวิจัยใหก้ับ
วิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนทุนอดุหนุนวิจัย 
มก. ปี 2555 แก่อาจารย์ นักวจิัย วิทยากร ตามการเสนอและ
คุณภาพของข้อเสนอการวิจัย โดยร้อยละของจาํนวน
โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนต่อจํานวนโครงการวิจยั 
ที่เสนอขอรับทนุ ดังนี้  - วิทยาเขตบางเขน ร้อยละ 63.60 
- วิทยาเขตกําแพงแสน ร้อยละ 50.0  
- วิทยาเขตศรรีาชา ร้อยละ 76.47 
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร ร้อยละ 50.0 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิจัย   
- สวพ.  
- วิทยาเขต 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 
1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ไม่ครอบคลุมการบรกิารวิชาการแก่สังคม
อย่างครบถ้วน ซึ่งมีผลงานการบริการ
วิชาการที่โดดเด่น แต่ไม่ปรากฏใน
รายงานการประเมินตนเอง 

สํานักงานบรกิารวิชาการได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจาก 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2555 
ของคณะ สถาบนั สํานัก มาประกอบการเขยีนผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของระดบัมหาวิทยาลัย 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริการวิชาการ 
- สํานักงานบรกิาร
วิชาการ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

2. ขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจยั 

1. ดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามการบรูณาการการเรยีน 
การสอนกับการวิจัยให้แก่นิสิตและผู้ว่าจ้างประเมินผล 
การนําองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการดําเนินโครงการพัฒนา
วิชาการไปบรูณาการในการเรยีนการสอนและการวจิัย 

2. สํานักงานบรกิารวิชาการได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล
จากฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการว่า คณะ สถาบัน สํานัก  
มีการบูรณาการของภาควิชาถึงร้อยละ 50 หรอืไม่  
หากหน่วยงานใดไม่ถึงร้อยละ 50 ทางสํานักงานบริการ
วิชาการได้จัดทาํหนังสือแจ้งเวยีนให้มกีารนําโครงการ
พัฒนาวิชาการไปบูรณาการในการเรียนการสอนและ 
การวจิัย เพิ่มเตมิ 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริการวิชาการ 
- สํานักงานบรกิาร
วิชาการ 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
-ไม่มี-   
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
1. ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย 
ยังต้องการการพัฒนาให้สามารถเชือ่มโยง
ข้อมูลด้านต่างๆ และเช่ือมโยงในทุก 
วิทยาเขตให้สามารถใช้งานไดอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยทบทวน และกําหนด
มาตรฐานข้อมูลกลางที่สามารถเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลทกุระบบได้ นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มบุคลากร 
ด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยไดแ้ต่งตั้งคณะทํางานจัดทําระบบสารสนเทศ 
ที่เชื่อมโยงทัง้ 4 วิทยาเขต โดยได้มีการวิเคราะห์และออกแบบ
สารสนเทศนิสิต งานทะเบียน ฐานข้อมูลหลักสูตร ฐานข้อมูล
บุคลากร ซึ่งมีความเชื่อมโยงกนั ทั้ง 4 วิทยาเขต 
-   จากรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ มก. ครั้งที่ 4/2555 ระบบข้อมูล
นิสิต ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรงุระบบฐานข้อมลูกลาง 
ที่ครอบคลุมทกุวิทยาเขตเพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ข้อมูลจากระบบฐานดังกล่าวเป็น
แหล่งอ้างองิแหล่งเดียว 

-   แต่งตั้งผู้แทนจากวทิยาเขตเป็นคณะทํางานระบบข้อมูล
นิสิตเพื่อให้วิทยาเขตมีส่วนร่วมในการกําหนดความ
ต้องการของระบบฯ จากรายงานการประชุมคณะทํางาน
ระบบข้อมูลนิสิตครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555 

 -  กําหนดขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่เป็นมาตรฐาน ให้แต่ละ
วิทยาเขตส่งขั้นตอนการปฏิบัตงิานไปยังฝ่ายเลขานุการ 
เพื่อรวบรวมจัดทําสรุปขั้นตอนการปฏิบัตงิานนําเข้าที่
ประชุมคณะทํางานระบบขอ้มลูนิสิตพิจารณาต่อไป  
จากรายงานการประชุมคณะทาํงานระบบขอ้มลูนิสิต  
ครั้งที่ 1/2556 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
- รองอธิการบด ี 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
- รองอธิการบด ี 
วิทยาเขตศรรีาชา 
- รองอธิการบด ี 
วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกยีรติ  
จังหวดัสกลนคร 

2. ควรให้ความสําคัญและเร่งรดั ในการ
ดําเนินการจัดทาํแผนบริหารความเส่ียง 
ที่มีความเส่ียงในระดับสูง (มีโอกาสเกิด
มากและมีผลกระทบต่อหน่วยงานสูง)  
ในระดับต้นๆ กอ่น เช่น ความเส่ียง 
ของระบบฐานขอ้มูล 

การจดัทําแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  
ได้ดําเนินการครบตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกัน
คุณภาพ 6 ข้อ และได้กําหนดมาตรการการจัดการความเส่ียง
ในระดับสูงมาก และสูงตามลําดับ 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรให้ความสําคัญในการจัดทําแผน
กลยุทธท์างการเงินของมหาวิทยาลัยที่มา
จากผลการวิเคราะห์จุดแขง็ จดุอ่อน  
โอกาสและอุปสรรคด้านการเงนิของ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกบัแผน 
กลยุทธข์องมหาวิทยาลัย 

มีการจดัทําแผนกลยุทธท์างการเงินปี 2555-2558  
ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
ด้านการเงิน รวมทั้งแนวทางการจัดหาเงินและการใช้จ่ายเงิน 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายการเงินและ
ทรัพย์สิน 
- วิทยาเขต 

2. ควรให้ความสําคัญในการนําข้อมูล 
ด้านการเงินมาวิเคราะห์และปรับปรงุ 
การจดัทํารายการทางด้านการเงิน  
ที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
ในการตัดสินใจ และบริหารจัดการ 
ด้านการเงินไดอ้ย่างรวดเร็ว และ 
ทันเหตกุารณ ์

มีการรายงานทางการเงินที่เป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ 
รายเดอืน รายไตรมาส และรายปีแก่ผู้บริหาร 
 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายการเงินและ
ทรัพย์สิน 
- วิทยาเขต 

3. ควรมีการอบรมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและสารสนเทศทางด้านบญัชีและ
การเงินให้กับผู้บริหารทุกระดบัของ
มหาวิทยาลัยเพือ่ให้ผู้บรหิารสามารถ
ตัดสินใจในการควบคุม ติดตามและ
บริหารจัดการดา้นการเงินได้อยา่งถกูต้อง  
และทันเหตุการณ์ 

ผู้บริหารทุกระดบัเข้ารว่มอบรมการใช้ประโยชน์จากขอ้มูล
และสารสนเทศระบบ ERP เพือ่การตัดสินใจ 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายการเงินและ
ทรัพย์สิน 
- วิทยาเขต 

4. ควรมีแผนพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรด้านบญัชีและการเงินให้มีความรู้ 
ทักษะและสามารถเข้าใจหลักและ
นโยบายบัญชีและการเงินภาครัฐ ซึ่งมี
การปรับเปล่ียนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีสากล 

มีแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านบญัชีการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมตามแผน 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายการเงินและ
ทรัพย์สิน 
- วิทยาเขต 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหค้ณาจารย์
และบุคลากรใหม่ ตลอดจนผู้บรหิาร 
ทุกระดับที่ไดร้บัการแตง่ตั้งใหม่ต้องผ่าน
การอบรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพือ่ให้เกิดความเข้าใจในการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
ถึงแม้จะมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและ
บุคลากรผู้รับผิดชอบในการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

1. มหาวิทยาลัยมกีารจดัอบรมใหค้วามรู้แก่คณาจารย์ และ
บุคลากรใหมเ่ปน็ประจํา ในเรื่องการประกันคุณภาพ  
โดยกําหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในการอบรมปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่เป็นประจําทุกปี โดยรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพเป็นวิทยากรบรรยายทุกครั้ง 

2. มหาวิทยาลัยไดก้ําหนดหลักสูตรอบรมไว้ในแผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งสํานักงานประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการจัดอบรมให้กับ
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประกันคุณภาพ จํานวน 13 กิจกรรม 

มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งหมด 1,290 คน ได้แก่  
 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีการศึกษา 2555 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

-   โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 2  
(จํานวน 5 รุ่น) มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 215 คน 

-   โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่งกระบวนการจดัทําแผน 
รุ่น 1 และรุ่น 2  มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 142 คน 

-   โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่ง กระบวนการปรับปรงุ
งานของสํานักงานเลขานุการคณะ มีผู้เข้ารับการอบรม 
รวม 53 คน 

-   โครงการฝึกอบรมเลขานกุารคณะกรรมการฯ รุ่น 1 
(กําแพงแสน)  และรุ่น 2 (บางเขน) มีผู้เข้ารับการอบรม 
รวม 94 คน 

-   โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวม 171 คน 

-   โครงการรางวัลคุณภาพ รวม 480 คน 
-   การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน รวม 135 คน 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยงและตอบสนองการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

อยู่ระหว่างทําสัญญาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน 
การประกันคุณภาพภายในภาพรวมของมหาวทิยาลัย ทัง้นี้ 
มหาวิทยาลัย มหีน่วยงานส่วนกลางในการดูแลข้อมูลกลาง
เพื่อรองรับการดําเนินงานภารกิจแต่ละด้าน รวมทั้ง  
ด้านบุคลากรและการเงิน 

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายประกันคุณภาพ  
- รองอธิการบด ี
ฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
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2.1  การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 จากการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้วิเคราะห์ตนเอง จากผลการ
ดําเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน จากเหตุและปัจจัยได้ดังนี้ 

   ผลการวิเคราะห์ตนเอง 
 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างย่ิง โดย
ในช่วงปีการศึกษา 2555 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร 
เพ่ือให้การสนับสนุนเชิงนโยบายในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างทันสมัย 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างม่ันคง
และย่ังยืน ส่งผลให้เกิดยุทธศาสตร์เชิงรุก และมีการถ่ายทอด
ให้หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานักนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกันอย่างจริงจังเพ่ือผลสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 

จัดให้มีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นฐาน
สนับสนุนการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล โดยมีการวัดผลสําเร็จในระดับ
โครงการหลัก  

การติดตามประเมินผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ได้ใช้ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์
ซ่ึง เป็นการวัดในระดับบน  ทําใ ห้ขาดข้อมูลใน
รายละเอียดท่ีจะนํามาใช้ในการปรับปรุงการดําเนิน
ภารกิจในด้านต่างๆ แต่ละด้านของมหาวิทยาลัย 
ดั งนั้ น  หาก มีการปรับป รุ ง ระบบการ ติดตาม
ประเมินผลแผน โดยเพ่ิมการวัดผลสําเร็จระดับ
โครงการท่ีมีความสําคัญในแผนปฏิบัติราชการ จะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบท่ีมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน
ในการพิจารณาจัดทํารายละเอียดของแผนต่อไป 

 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหลักสูตรท่ีหลากหลายตอบสนองต่อ
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพ่ือการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
หลักสูตรทางด้านสาขา การเกษตรและป่าไม้ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติอีกท้ังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
เน้นการวิจัย และหลักสูตรนานาชาติท่ีตอบสนองความต้องการ
ภูมิภาคอาเซียน 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวิทยาเขตและหลักสูตรท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถ่ิน 

 

1. ควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างต่อเนื่องและทบทวนสัดส่วนการเปิดสอน
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ ต้องการของ
ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ 

2. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมความ
เป็นนานาชาติเ พ่ิม ข้ึนเ พ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการจัดประชุม / 
เวทีเสวนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเป็น
นานาชาติมากข้ึน 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวิทยาเขตและหลักสูตรท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถ่ิน 

4. คณาจารย์มีศักยภาพสูงท้ังด้านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ อีก
ท้ังมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพเป็นอย่างมากจน
สามารถชี้นําสังคมได้เป็นอย่างดี  

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสูง มีความซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน และ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดทรัพยากรเกื้อหนุนท่ีเอ้ือต่อ
การผลิตบัณฑิต ท้ังทางด้านทรัพยากรห้องสมุด เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ  สถาบัน  ศูน ย์  สถานี เ พ่ือการ วิจั ยและ 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

7. มีการจัดทําระบบ มคอ .  ออนไลน์เพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่คณาจารย์ในการจัดทํา มคอ 3 4 5 6 และ 7 ตามแนวทาง
ท่ีกําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อีกท้ังสามารถประมวลผลให้ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบกํากับการดําเนินงาน 

8. มีการจัดทําระบบติดตามการขอผลงานทางวิชาการออนไลน์และ
มีมาตรการสนับสนุนกระ ตุ้นใ ห้ผู้ มีความรู้ ความสามารถ
เข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์เพ่ิมข้ึน 

3. ควรกําหนดเป้าหมายและส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์ขอผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึนใน
ทุกระดับและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในระดับหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. สัดส่วนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยเพ่ือตอบสนองการ

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยยังมีจํานวนตํ่ากว่าเกณฑ์ เม่ือเปรียบเทียบ
กับจํานวนนิสิตท้ังหมด 

2. มีคณาจารย์รุ่นใหม่จํานวนมากและยังมีตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

3. ระบบและกลไกการติดตามผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ยังไม่สามารถทําให้ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้ 

4. ควรกําหนดมาตรการให้นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1. มหา วิทยาลัยฯ  ควร กําหนดนโยบายและ
มาตรการส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยอาจ
พิจารณากล่ันกรองจํานวนรับนิสิตเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ในภาพรวมทุกวิทยาเขตเพ่ือให้การผลิตบัณฑิต
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

2. มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับกลไกและมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาคณาจาร ย์ ใ ห้ผลงาน
ทางวิชาการ โดยอาจดําเนินการกําหนดเป็น
นโยบายเชิงรุกเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ 
ท้ังในระดับ มหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา 
มีการสนับสนุน ท้ังทางด้านการเขียนตํารา 
การเขียนผลงานตีพิมพ์ และเผยแพร่รวมถึงการ
บริการช่วยเหลือ ในข้ันตอนการขอตําแหน่ง 

3. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีมาตรการส่งเสริมและ
กํากับ ให้ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์
ผู้สอนดําเนินงานตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท้ังในด้านการบริหาร
หลั กสู ต ร  การจั ดการ เ รี ยนการสอน ท่ี มุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ การประเมินผลและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 การสอน อาจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ ท้ังในระดับหลักสูตร 
ภาควิชาและคณะ 

4. ควรกําหนดมาตรการและแรงจูงใจให้นิสิต
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการ
เ รียนการสอนให้ครบทุกราย วิชา  และใ ห้
ความสําคัญกับการประเมินการสอนเพ่ือนําผล
จากการประ เมิ น ไปป รับป รุ ง พัฒนา ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนานิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือการแก้ปัญหาและ
การขับเคล่ือนทิศทางการพัฒนานิสิตในทุกวิทยาเขต ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม 

2. มหาวิทยาลัยสร้างโอกาสให้มีการรับฟังเสียงสะท้อน หรือ ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อคิดเห็นของนิสิตอย่างต่อเนื่องในหลาย
วาระโอกาส ทําให้ได้รับข้อมูลเพ่ือการพิจารณาแก้ไข หรือวางแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนานิสิต 

3. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีทุกคน ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีการพัฒนาเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. การท่ีผู้บริหารมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ เพ่ือเข้าร่วม
แข็งขันในทุกเวทีท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมดังกล่าว 
ท้ังรางวัลในระดับโลก ระดับชาติ และระดับอุดมศึกษา จํานวนมากมาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ระบบการดําเนินงานด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการ พบว่า มีการดําเนินงานได้ดีในระดับคณะ แต่ยังขาดการนําข้อมูล

ผลการดําเนินงานในระดับคณะ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ภาพรวมการดําเนินงาน ในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังขาดระบบ
การสะท้อนกลับจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของนิสิตและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข 

2. การประเมินผลคุณภาพในการให้บริการแก่นิสิต แม้จะได้มีการประเมินผลความคิดเห็นจากนิสิตแล้วก็ตาม แต่ยังขาด
การประเมินในมิติอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความรอบด้านในการประเมิน นอกจากนี้ผลการประเมินดังกล่าว แม้จะได้มีการนําผล
มาพิจารณาแล้วก็ตาม แต่การจัดทําแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงยังมีการดําเนินการไม่มากนัก 

3. การประเมินผลภาพรวมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิตยังขาดการนํามาวิเคราะห์ เพ่ือให้เห็นคุณภาพ
ของการดําเนินงาน ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยกําลังผลักดันให้มีการดําเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป 

4. แม้การผลักดันให้องค์กรกิจกรรมนิสิตดําเนินกิจกรรมให้ครบตามกระบวนการคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการ
เพ่ิมจํานวนองค์กรกิจกรรมท่ีดําเนินการตามกระบวนการคุณภาพเพิ่มมากข้ึน แต่ก็ยังมีองค์กรกิจกรรมนิสิตอีกจํานวนหนึ่ง
ท่ียังดําเนินการไม่ครบตามกระบวนการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องใช้เงื่อนไขด้านการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเร่งรัด
ให้องค์กรกิจกรรมท่ีเหลือดังกล่าวได้ดําเนินการต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยยังจัดทําฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าไม่เรียบร้อย ซ่ึงปัจจุบันฐานข้อมูลศิษย์เก่าท่ีมีอยู่กระจายไปตาม
คณะต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ท่ีง่ายต่อการเข้าถึง ประกอบกับหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
กองกิจการนิสิต ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นการดําเนินการ   
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องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 
จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการบริหาร จัดการทุนวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของคณาจารย์และ
บุคลากรวิจัย 

2. มีนักวิจัยท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูง เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตรและอาหาร 
3. มีศูนย์/สถานีวิจัยท่ีสนับสนุนการวิจัยภาคสนามในสาขาต่างๆ อย่างเพียงพอผลงานวิจัยท่ีสร้างคุณค่าต่อการตอบสนองชี้นํา

และแก้ปัญหาชุมชน สังคม สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ท้ังผลงานเชิงบูรณาการและผลงานเชิงเด่ียว 
จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. ขาดระบบการจัดการความรู้ทางด้านการวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยท่ีจะเกษียณกับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

2. ครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นต่อการวิจัยมีไม่เพียงพอและเสื่อมสภาพ 
3. การสังเคราะห์ผลงานวิจัยหรือการถ่ายทอดความรู้สู่บทความ

วิชาการเพ่ือการถ่ายทอดสู่สังคมยังมีน้อย 
 

1. ควรมีการถอดบทเรียนและจัดการความรู้ของ
นักวิจัยรุ่นเก่าสู่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือให้สามารถ
สร้างนัก วิจัย ท่ี มีคุณภาพทดแทนนัก วิจัย ท่ี
จะเกษียณ 

2. ควรมีการวางแผนจัดหางบประมาณและบริหาร
จัดการอุปกรณ์เคร่ืองมือวิจัยให้เพียงพอและ
ให้สามารถดูแล บํารุงรักษา และมีการทดแทน
ได้อย่างเหมาะสม 

3. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยมีการ
จัดการสั ง เคราะห์ผลงาน วิจัย  หรือจัด ทํา
บทความวิชาการเพ่ิมเติม เพ่ือการถ่ายทอด
สู่สังคมให้มากข้ึน 

 

องค์ประกอบที ่5  การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุน ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการวิชาการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

2. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ท่ีได้ทําการวิจัยและพัฒนาจนสามารถนําไปให้บริการวิชาการ
แก่สังคมในเชิงพาณิชย์โดยเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้งาน และนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติได้จริง
ในอาชีพและสังคมของประเทศไทย จึงได้รับความสนใจในการบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยสามารถข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลังในสาขาความเชี่ยวชาญ 14 สาขาจากท้ังหมด 15 
สาขา ทําให้สามารถรับทํางานบริการวิชาการในหลากหลายสาขา 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรยังขาดความตระหนักกับประเด็นต่างๆ ในเงื่อนไขและ

สัญญาการว่าจ้าง ทําให้เกิดปัญหาในการทํางานและปัญหาในการ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเกิดจากการให้บริการ
วิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

2. ยังขาดนิติกรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษที่จะดูแลสัญญา/
ข้อตกลงงานบริการวิชาการท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ 

3. บุคลากรในวิทยาเขตต่างจังหวัดยังขาดความรู้ความเช้าใจในเร่ือง
ของระเบียบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

1. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการปกป้อง
สิท ธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาท่ี เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 
ควรมีการจ้างท่ีปรึกษาด้านกฎหมายท่ีมีความ
เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ เพราะเม่ือเข้าสู่
ระบบ AEC จะมีข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงาน
บริการวิชาการที่ เป็นภาษาต่างประเทศเพิ่ม
มากข้ึน 

2. ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบเก่ียวกับการทํางานบริการวิชาการ
ภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ 
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องค์ประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลสําคัญอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับจังหวัดและชุมชน

ในท้องถ่ินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีการจัดต้ังชมรมนิสิต
ด้านศิลปวัฒนธรรมและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการดํารงชีวิตในด้านต่างๆ และปลูกฝังให้นิสิต
มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสามารถเผยแพร่และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอทุกวิทยาเขต 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนมีจํานวนน้อย  
1. ควรมีนโยบายการจัดทําโครงการท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ท่ีเน้นการก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
แก่ชุมชนให้มากข้ึน 

 

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งม่ันจะ
ช่วยเหลือให้มหาวิทยาลัยพัฒนาผลการดําเนินงานให้สูงมากย่ิงข้ึน 

2. ผู้ บ ริหาร มีความรับผิ ดชอบตามภารกิ จและบ ริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองค์กร 

3. หน่วยงานสนับสนุนแต่ละด้านมีความรับผิดชอบตามภารกิจ
อย่างดีมาก 

 

1. ควร กํ าหนดประ เ ด็ น ในว า ระ เ รื่ อ ง เ สนอ
เชิงนโยบายให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ไ ด้อภิปรายให้
ข้อเสนอแนะ ซ่ึงมักเป็นมุมมองท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผลการดําเนินงานของมหวิทยาลัย 

2. ควรมีการประชุมหารือ แบบไม่เป็นทางการ
ในกลุ่มผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือให้
ผู้บริหารได้ทําความรู้จักสนิทสนมเป็นเครือข่าย
กัน  และร่วมกันพัฒนาผลการ ดํา เนินงาน
เชิงบูรณาการให้มากย่ิงข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ระยะเวลาท่ีใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบางคร้ังเกิน 3 

ชั่วโมง 
2. บางตัวชี้ วัดท่ีมหาวิทยาลัยได้วางระบบไว้แล้วยังไม่สามารถ

ถ่ายทอดแนวทางการวิเคราะห์ ท่ี ถูกต้องได้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการความรู้ การบริหาร
ความเสี่ยง 

3. บุคลากรสายสนับสนุนบางตําแหน่งมีการหมุนเวียนเข้า-ออกบ่อย
มาก ทําให้บางหน่วยงานท่ีเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้นๆ 
มีปัญหาในการรวบรวมข้อมูล 

4. ในการประเมินผลการบริหารแบบออนไลน์ของบางคณะ
มีนิสิตเข้าร่วมประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 25 หรือเป็นไปตาม
เดรซ่ีมอร์แกน 

1. ในการประชุ มสภามหา วิทยา ลัย  ควร ใ ห้
ความสําคัญเฉพาะวาระท่ีต้องการข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก เพ่ือทําให้ไม่ต้อง
ประชุมเป็นระยะเวลานานเกินไปหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยได้วางระบบไว้
แล้ว ควรจัดโครงการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เน้นช่วงการจัดทําแผน
และช่วงการรายงานผลการดําเนินงาน 

2. หน่วยงานหลักภายในสํานักงานอธิการบดีควร
จัดโครงการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานอย่าง
สมํ่าเสมอ หากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนบุคลากรใหม่ อาจจัดอบรมให้เป็นพิเศษ
เพ่ิมเติม 
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องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 
1. มีการบริหารการเงินแบบกระจายอํานาจ โดยมีระเบียบปฏิบัติรองรับท่ีชัดเจน เช่น ระเบียบเงินรายได้ ระเบียบบริหาร

โครงการพิเศษ เป็นต้น 
2. สามารถนําทรัพยากรทางการเงินส่วนกลางมาบริหารโดยคณะกรรมการฯ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัย

ในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม โดยสามารถคงจํานวนเงินท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงานให้อยู่ในระดับท่ีไม่มากเกินไป
หรือน้อยเกินไปได้ตลอดเวลา 

3. สามารถแสวงหารายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของสังคมได้ 
4. สามารถทําให้ภาคเอกชนและองค์กรภายนอก รวมท้ังศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
5. สามารถจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์จากกิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมํ่าเสมอทุกปี 
6. มีการจัดสรรงบประมาณ ท้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย และมีความยืดหยุ่น 
7. มีคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกลไกในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และมีความโปร่งใสในการบริหารงานทางด้านการเงิน 
8. ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง 
9. มหาวิทยาลัยนําระบบมาตรฐานสากลมาใช้งานทางด้านบัญชีการเงินกับหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การทํางาน

อยู่ภายใต้ระบบงานเดียวกัน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถจัดทํารายงานทางการเงินเพ่ือนําเสนอผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ทัน
ตามกําหนดเวลา แต่ยังคงต้องปรับปรุงวิธีการทางการบัญชีและรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามหลักการและนโยบาย
บัญชีภาครัฐและมาตรฐานการบัญชีสากลซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนใหม่ 

2. การพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติยังไม่สมบูรณ์ จึงทําให้การทํางานทางด้านบัญชีการเงินยังขาดความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

3. เนื่องจากหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล จึงทําให้บุคลากรด้านบัญชี
การเงินท่ีคุ้นชินกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงินท่ีเป็นระบบเดิมขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

4. ขาดการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเม่ือมีการพัฒนาระบบงานใหม่ รวมท้ังบุคลากรท่ีเข้ามาทํางานใหม่
ยังได้รับการอบรมไม่เพียงพอท่ีจะทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

5. บุคลากรทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ 
 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
สอดคล้องตามภารกิจ โดยมีการกําหนดแนวทางและชี้แจงแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถดําเนินงานไปตามทิศทางและกําหนดการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพท่ีหลากหลาย 
ท้ังจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งผลให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ตรงซ่ึงสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

3. มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้นิสิตนํากระบวนการประกัน
คุณภาพไปใช้กิจกรรมนิสิต และมีคัดสรรกิจกรรมนิสิตจากโครงการประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ เพ่ือส่ง
ประกวดหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจนได้รับรางวัลชนะเลิศสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

4. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการจัดหาระบบฐานข้อมูล Sci Val Spotlight เพ่ือใช้ในการค้นหาและวิเคราะห์ตนเอง
เพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพด้านการวิจัย และสนับสนุนการจัดทําฐานข้อมูลประกันคุณภาพเพื่อให้ข้อมูลด้านต่างๆ เชื่อมโยงกัน 
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จุดแข็ง 
5. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมค้นหาหน่วยงานคุณภาพ กระบวนงานคุณภาพ รวมท้ังมีการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
   คุณภาพและบุคลากรท่ีสร้างผลงานคุณภาพเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยยังขาดการใช้กลไกการประกันคุณภาพเป็น

เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยให้สามารถติดอันดับโลกในอันดับท่ีดีข้ึน 

2. ถึงแม้จะมีการดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายหน่วยงาน
ท่ีผู้บริหารยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบประกันคุณภาพ 
เ พ่ือการพัฒนาผลการดําเนินงาน  เช่น  ไม่ไ ด้ มีการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น ข อ ง จํ า น วน รั บนิ สิ ต
กับความสัมพันธ์เชิงภารกิจของอาจารย์ และศักยภาพ
ของอุปกรณ์สถานท่ี เป็นต้น ซ่ึงอาจส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาได้ในอนาคต 

3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพไม่ครอบคลุมทุกประเด็น  

4. มหา วิทยาลั ย ยั ง มีผลการ ดํ า เนิ น ง านตามตั วบ่ ง ชี้
ของแผนกลยุทธ์ท่ีพัฒนาข้ึนไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 
 

 

1. การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยอยู่ระดับดีถึงดีมากมาอย่างต่อเนื่องดังนั้น 
เ พ่ื อ ใ ห้ หน่ ว ย ง าน ยั ง ค ง รั กษ าคุณภาพ เดิ ม แล ะ
มีการพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน จึงควรผลักดัน ให้หน่วยงาน
ท่ีมีผลการประเมินระดับดีมาก มีการพัฒนา โดยคุณภาพ
ระบบใหม่ๆ เช่น แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) มาใช้ ในการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เลิศในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2. สํานักงานประกันคุณภาพควรมีการจัดโครงการสําหรับ
ผู้บริหารโดยเฉพาะ เพ่ือให้แนวคิดในการนําหลักการ
ของการประกันคุณภาพไปพัฒนาผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานให้ดีย่ิงข้ึน 

3. สํานักงานประกันคุณภาพ ควรจัดสัมมนาทําความเข้าใจ
และกําหนดแนวทางในการพิจารณาศักยภาพของ
บุคลากรด้ านประกันคุณภาพของ ทุกหน่ วยงาน
ในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

4. กองแผนงานควรทําความเข้าใจกับผู้บริหารทุกหน่วยงาน
ถึงความร่วมือในการดําเนินการให้มีผลการดําเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนาข้ึนให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
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 ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555  
ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพตามแนวทางของ สกอ. ได้มีข้อสรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เห็นควรนําเสนอ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการเรียนการสอน  
          มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาที่จัดการศึกษาหลากหลาย   มี ส่ิงสนับสนุนที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน 
ที่ครบถ้วน และมีคณะที่มีความโดดเด่นอยู่หลายคณะในทุกวิทยาเขต โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาหาร 
และส่ิงแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต มีหลักสูตรทั้งภาคปกติ และหลักสูตร 
ภาคพิเศษค่อนข้างมาก  จึงทําให้การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทําได้ช้า   นอกจากน้ี การมี
ส่วนงานด้านวิชาการมาก และหลากหลาย  ทําให้มีการพัฒนาผลงานได้แตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท่ีจะ
บริหารจัดการให้ทุกส่วนงานมีการดําเนินงานที่เหมาะสมและใกล้เคียงกัน 
 2. ด้านการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มี คุณภาพ และมีศักยภาพสูงในหลายสาขาวิชา จึงมีผลงานวิจัยที่สร้าง
คุณประโยชน์ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก และยังมีระบบและกลไกส่งเสริม รวมไปถึงการมีงบประมาณ เครื่องมือ 
ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการต่างๆ มากมายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การทําวิจัยยังมีการกระจุกตัว
อยู่ในกลุ่มนักวิจัย หรือบางหน่วยงาน  ผลงานของหน่วยงานด้านสังคมศาสตร์ยังค่อนข้างน้อย  และการมีผลงานวิจัย
มากกับการมีตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ก็ยังไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่อัตราส่วนของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการกลับน้อยลงเม่ือเทียบกับปีก่อน  คณะกรรมการมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยยังมีศักยภาพที่จะสร้างผลงาน
วิชาการได้มากขึ้น  และควรมีช่องทางในการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มีตําแหน่งวิชาการมากขึ้นด้วย  
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
           มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการแก่สังคมจํานวนมาก  มีความโดดเด่นด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง  
สัตวแพทย์  อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยที่แสดงได้อย่างเป็นรูปธรรม   นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมีการทํางานและให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชนอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในวิทยาเขตต่างๆ  นอกจากนี้ระบบการประเมินคุณภาพการบริการวิชาการ รวมไปถึงการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการวิจัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีการศึกษา 2554  และได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 
 4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างมาก มีการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมเอง   
และดําเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
 5. ด้านยุทธศาสตร์และแผน 
 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ และ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน มีการส่ือสารไปในทุกส่วนงาน มีการติดตามและกําลังมีการดําเนินการปรับ
แผนยุทธศาสตร์ตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม เรื่องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องได้รับ
การเสริมสร้างและสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน  
 6. ด้านการบริหารและจัดการ 
 มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีคุณภาพ  ทําให้กิจการของมหาวิทยาลัย
เจริญก้าวหน้ามาตามลําดับ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความเป็นอิสระในการบริหารแก่คณะ และวิทยาเขต
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม การที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันขนาดใหญ่  และมีหลายวิทยาเขต ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ทั้งจุดเริ่มต้น  อายุของหน่วยงาน จํานวนคณะ จํานวนนิสิต และจํานวนบุคลากร ทําให้การบริหารจัดการมีความ
ยากลําบากมากขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการที่จะจัดสรรงบประมาณ และพัฒนาคณะและวิทยาเขตต่างๆ ให้มี
ความใกล้เคียงกัน 
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 สําหรับจุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ ในรายองค์ประกอบคุณภาพ คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้พิจารณา พบว่า 
 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
โดยทุกแผนฯ ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัย ที่มีความชัดเจน สะท้อน
ให้เห็นตัวตนและรากเหง้าของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดี อยู่ดีของชาติ ทําให้
บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงภารกิจของตนที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัย ควรจัดทําตารางการควบคุมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น 
เพื่อให้สามารถกํากับ/ติดตามว่ามหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการต่างๆ 
ได้ตามกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เนื่องจากตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้นี้ในเกณฑ์ข้อ 4 ที่จะต้องมี
การวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรเร่งปรับแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2565) หรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ เพื่อให้

มหาวิทยาลัยได้มีแผนหรือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและถือปฏิบัติร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการและโครงการต่างๆ โดยสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในทุก

ส่วนงานมากขึ้น เนื่องจากตามเอกสารการประเมินโครงการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี 
(2555-2558) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อร่างดังกล่าว ในประเด็นข้างต้น มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

3. ควรมีการส่ือสารวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เนื่องจากวิสัยทัศน์
เป็นภาพอนาคตที่องค์กรต้องการจะเป็นในช่วงเวลา 5 ปี ข้างหน้าตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนกลยุทธ์ 

4. ควรบรรจุแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เข้าไปบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในทุกระดับ  มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงและมีชื่อเสียง
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีหน่วยงานและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนครบถ้วน มีปัจจัย
เกื้อหนุนด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างพอเพียง ทําให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างดี ดังนั้นเพื่อให้คงความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา (Educational Hub) ของศาสตร์การเกษตรแห่งภูมิภาค เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม 
อาเซียน อาทิ การเพิ่มจํานวนหลักสูตรนานาชาติ การเพิ่มจํานวนนิสิตต่างชาติจากภูมิภาคอาเซียน การเพิ่ม
อาจารย์ต่างชาติโดยเฉพาะด้านบัณฑิตศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของศูนย์การศึกษานานาชาติ เป็นต้น 

2.   มีผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตปริญญาเอกทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 65.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50) 
เมื่อแยกประเภทการตีพิมพ์แล้วพบว่า การตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  
มีร้อยละ 42.94 จึงควรส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในระดับวารสารนานาชาติเพิ่มขึ้น  ส่วนการตีพิมพ์ของบัณฑิต
ปริญญาโทในวารสารระดับนานาชาติมีเพียงร้อยละ 6.31 และตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุมวิชาการ
ระดับชาติร้อยละ 45.53  จึงควรส่งเสริมให้ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

 
 



 

หนา 54 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

3.   มีผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตปริญญาเอกทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 65.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50) 
เมื่อแยกประเภทการตีพิมพ์แล้วพบว่า การตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  
มีร้อยละ 42.94 จึงควรส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในระดับวารสารนานาชาติเพิ่มขึ้น  ส่วนการตีพิมพ์ของบัณฑิต
ปริญญาโทในวารสารระดับนานาชาติมีเพียงร้อยละ 6.31 และตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุมวิชาการ
ระดับชาติร้อยละ 45.53  จึงควรส่งเสริมให้ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

4.   มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารการศึกษา อาทิ ระบบสนับสนุนการขออนุมัติหลักสูตร ระบบ 
มคอ.ออนไลน์ ระบบเกรดออนไลน์ ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศนิสิต ทําให้ผู้บริหาร
สามารถรับรู้ภาพรวมของประสิทธิผลด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา จึงควรพัฒนาระบบ
ให้ผู้บริหารหลักสูตรจนถึงผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการกํากับความสมบูรณ์ของการจัดทํา มคอ. 
3 – มคอ. 7 ของทุกหลักสูตร  

5.   มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต และมีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทําให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน อดทน และปรับตัว สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ยังมีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม เมื่อพิจารณาจากรายงานวิจัยสถาบันเรื่องความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มก. พ.ศ. 2555 พบว่า ผู้ใช้ มีความพึงพอใจในอัตลักษณ์ด้านสํานึกดีมากที่สุดซึ่งบ่งช้ี
ถึงความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่จัดได้ดี อย่างไรก็ตามความพึงพอใจด้านสร้างสรรค์เป็น
ด้านที่น้อยที่สุดใน 4 ด้าน (3.88) มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ด้านนี้ให้มากขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. แม้มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการบริหารการศึกษาเพ่ือให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

พ.ศ. 2548 หรือเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 แต่ยังมีหลักสูตรจํานวนหนึ่งที่ไม่
สามารถดําเนินการจัดทํา มคอ. 3 – มคอ. 7 ได้ครบถ้วน ส่งผลต่อระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการเพื่อให้ทุกหลักสูตรดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติได้ครบถ้วน และมีระบบตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของการจัดทํา 
มคอ. 3 – มคอ. 7 ด้วย ทั้งนี้ควรเน้นการสร้างความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้จากการจัดทํา มคอ. กับคณาจารย์ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ตามกรอบ มคอ. รวมทั้งให้ความสําคัญกับการนําผลประเมินการสอนมาพัฒนาปรับปรุงให้ครบทุกรายวิชาด้วย 

2.  จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เน้นงานวิจัยมีเพียงร้อยละ 13.18 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ของสถาบันกลุ่ม ง (ร้อยละ30) จึงควรคํานึงถึงจํานวนนิสิตในภาพรวมโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาตรีที่มีการเพิ่มจํานวนรับมากกว่าแผนที่กําหนดและส่งผลต่อสัดส่วนนิสิตบัณฑิตศึกษา  

3. จํานวนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งวิชาการระดับ  รศ.ขึ้นไปของ 2 วิทยาเขต 
(วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) ยังต่ํากว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก มีผลต่อการ
เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอกในวิทยาเขตดังกล่าว ดังนั้น ควรวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์เพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสริมที่จําเป็นและเร่งด่วน 
โดยเน้นการให้การสนับสนุนกับวิทยาเขตทั้ง 2 อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดทําแผนการเพ่ิมคุณวุฒิของ
คณาจารย์ที่แสดงถึงค่าเป้าหมายและแหล่งทุนสนับสนุน การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การส่งเสริม
ให้ศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและไปเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งควรมีการบริหาร
ความเส่ียงด้านอัตราเกษียณราชการของคณาจารย์ซึ่งส่งผลต่อสัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์
ในภาพรวมด้วย  
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
4.   การประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาคณาจารย์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ทําให้

ขาดความชัดเจนของการบรรลุเป้าหมายของแผน ดังนั้น จึงควรมีการประเมินสมรรถนะตามพันธกิจของ
คณาจารย์ด้านการเรียนการสอน (เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการสอน) ประกอบการวางแผนพัฒนา
ที่ตรงตามผลประเมิน และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินความสําเร็จของแผนได้ 
รวมทั้งการนําผลประเมินนั้นไปปรับปรุงอย่าง 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการเปล่ียนแปลงการเปิดภาคการศึกษา

ตามประชาคมอาเซียน จึงเกิดช่องว่างระหว่างปลายปีการศึกษา 2556 กับต้นปีการศึกษา 2557 นานประมาณ
เกือบ 4 เดือน จึงควรกําหนดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนหรือการพัฒนานิสิตในช่วงดังกล่าวแล้ว
ประชาสัมพันธใ์ห้คณาจารย์ นิสิตและผู้ปกครองได้ทราบล่วงหน้าโดยเร็ว 

2. ระบบ มคอ.ออนไลน์ ของ มก. เป็นแนวปฏิบัติที่ดี อย่างไรก็ตาม การกรอกข้อมูลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงการปฏิบัติจริงตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบด้วย  

 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบการพัฒนานิสิตให้มี คุณภาพมากข้ึน โดยการกําหนดและบังคับให้นิ สิตทุกคน
มีชั่วโมงต้องทํากิจกรรม 100 ชั่วโมง และมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป และมหาวิทยาลัยได้ออกใบรับรอง
การทํากิจกรรมของนิสิตโดยมี Transcript ของกิจกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์กับนิสิตในการไปสมัครงาน  

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการให้ คําปรึกษาระดับปริญญาตรีสมบูรณ์ตามหลักประกันคุณภาพ  (PDCA) 
ทําให้ระบบการให้คําปรึกษาทางวิชาการระดับปริญญาตรีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการให้ความรู้และฝึกทักษะนิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการทํา
กิจกรรมนิสิตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิทยาเขตบางเขน อย่างไรก็ตาม ควรขยายการฝึกอบรมให้ความรู้สําหรับ
นิสิตให้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต 

 

องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีพันธกิจด้านการวิจัยที่เข้มแข็ง มีแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ และโครงการที่สอดรับกับพันธกิจด้านการวิจัย โดยทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งวิทยาเขต มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ 

2. มีการสนับสนุนหรือเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีนักวิจัยอาวุโส
เป็นพ่ีเล้ียงและมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีความเข้มแข็งในการสนับสนุนด้านงานวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยยังมีงานวิจัยที่เป็นโครงการขนาดเล็กอยู่จํานวนมาก ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําเป็น

ชุดวิจัยหรือบูรณาการหลายๆ ศาสตร์ในงานวิจัย ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ 
2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 30    มหาวิทยาลัยทําได้

เพียงร้อยละ 17.64 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 10  
ของผลงาน ซึ่งมีผลงานวิชาการทั้งหมด  296 ชิ้นงาน  ซึ่งคิดผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเท่ากับร้อยละ 4.88  

3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนแนวทางการสนับสนุนเงินค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูล TCI หรือ
ระดับสากล  

4. ควรหาแนวทางในการสนับสนุนงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีมากขึ้น 
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องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยตรงได้แก่ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขนและ

กําแพงแสน ทั้งสองหน่วยงานมีงานบริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป องค์กรของรัฐและเอกชนจํานวนมาก
ในแต่ละปี และได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 

2. มีหน่วยงานด้านการวิจัย และการเรียนการสอนทีมีศักยภาพสูงในการให้บริการทางวิชาการ จํานวนหลาย
หน่วยงานกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคและในส่วนกลาง อาทิ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ สํานักทะเบียนและประมวลผล  สํานักหอสมุด สถานีวิทยุ มก. ในสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม เป็นต้น  สามารถสร้างผลงานบริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร องค์กรธุรกิจ องค์กร
ของรัฐเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีคณะวิชาที่หลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกสาขา  สามารถให้
งานบริการทางวิชาการที่หลากหลาย 

3. มีระบบและกลไกท่ีเข้มแข็งโดยมีสํานักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล  
ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานการบริการทางวิชาการของทุกหน่วยงาน  รวมถึงการอํานวยความสะดวก
ในด้านระเบียบการเงินแก่ผู้รับงานบริการทางวิชาการ สามารถกํากับดูแลโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในแต่ละโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะต่างๆ มีโครงการให้บริการทางวิชาการที่สามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนจํานวนมาก ควรมี

การผลักดันให้แต่ละโครงการได้สนับสนุนให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ  โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์จริงในการเรียนของนิสิต 

2. การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีการศึกษา 2554 และได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน  และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในทุกวิทยาเขต 

2. เพื่อเป็นการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ
ประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากยังไม่มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ควรมอบหมาย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเรื่องนี้ เช่น สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นต้น 
2. ควรมีการจัดทําโครงการที่ ส่งเสริมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ให้มี ส่วนร่วมของชุมชน

รอบมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขตมากขึ้น  
 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูง มีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. อธิการบดีเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และกล้าตัดสินใจ 
3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์

ที่หลากหลาย 
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 
4. มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต  ถึงแม้จะมีอายุการก่อตั้งที่ต่างกัน   แต่สามารถบริหารจัดการได้อย่างค่อนข้าง

อิสระ และคล่องตัว 
5. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ และ การบริหารจัดการความเส่ียงที่ดี และมีการดําเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 
6.   มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ ์

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. คะแนนประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากแบบประเมินตนเอง  วิธีการคํานวณ การ

กําหนดเกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายของผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่
เหมาะสม การคํานวณโดยใช้ค่าเฉล่ียกับข้อมูลท่ีเป็นแบบเรียงลําดับ (ordinal data) ทําให้ผลท่ีได้มีความคลาดเคลื่อน 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อในแบบประเมิน พบว่าส่วนใหญ่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (มากกว่า
ร้อยละ 80) ระบุว่ามีการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับมากข้ึนไปทุกข้อ ซ่ึงท่ีจริงควรจะได้ 5 คะแนน 

2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยใช้เวลานานในแต่ละครั้ง ควรบริหารเวลาให้เหมาะสม เน้นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบาย  หรือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือเรื่องสําคัญที่ต้องตัดสินใจในการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความสําคัญอย่างยิ่งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
จึงควรปรับปรุงระบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะในวิทยาเขตภูมิภาคซ่ึงคณาจารย์แจ้งว่า
เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน 

 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตร์การเงินไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างชัดเจน ครอบคลุมพันธกิจ
ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการ 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการพึ่งพาตนเองในด้านงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัย
ใช้แนวทางการจัดการศึกษาของโครงการพิเศษ เพื่อเป็นแหล่งทุนที่สนับสนุนการดําเนินงานของการจัดการศึกษา
ภาคปกติของหน่วยงานได้ 

3. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดอกผลที่เพิ่มพูนขึ้น โดยคํานึงถึง
สภาพคล่องทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการใช้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดเล้ียง การใช้บริการ
ห้องประชุม การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

5.  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในทุกด้านในการที่จะแสวงหารายได้จากทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัย  การบริการสังคม  และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆของมหาวิทยาลัย 

6. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําตารางสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ที่ทุกหน่วยงานต้องนําส่งให้กับมหาวิทยาลัย 
ทําให้หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ต้องทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมด สามารถรวบรวม
ข้อมูลทางการเงินได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นไปตามกรอบเวลาที่หน่วยงานส่วนกลางต้องการด้วย 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรนําข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินที่ดําเนินการอยู่แล้ว นํามาจัดทํา

ข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงความมั่นคงของสถาบันให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการนํามาวิเคราะห์
เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบบัญชี 3 มิติยังไม่สมบูรณ์  ยังขาดความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน 
3. มหาวิทยาลัยควรจัดทําคู่มือระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงส่ิงที่ทําให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือ
ดําเนินได้ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทั้งนี้คู่มือระบบและกลไกการเงินและงบประมาณดังกล่าวจะเป็นคู่มือกลาง 
ซึ่งทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการงบประมาณภายใต้ระบบและกลไกเดียวกันและมีความชัดเจน 
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องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาในรูปแบบของตนเองในระดับ

มหาวิทยาลัย  
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการรางวัลคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีในการคัดเลือกหน่วยงาน

ให้ได้รับรางวัลคุณภาพ และยังเป็นการสนับสนุนให้กําลังใจแก่หน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพดีเด่น รวมทั้งยังเป็นการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ให้กับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับรางวัลให้พัฒนาหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดประเภทแนวปฏิบัติที่ดีให้มี Theme ของแนวปฏิบัติที่ดีมากขึ้น เมื่อมีการกําหนด
เป็น Theme หรือเป็นหมวดหมู่แล้ว ควรนําไปทําการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดการ
กระจายของความรู้ (Knowledge Spur) ได้มากขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยได้จัดทําคู่มือระบบประกันคุณภาพ คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา 
สถาบัน สํานัก ที่มีความชัดเจนและชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในได้อย่างชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ สมศ.ของแต่ละหน่วยงาน ยังมีความแตกต่างกัน 
2. ควรนําการประเมินคุณภาพในระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ 
3. ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา ควรเพิ่มคอลัมน์ (column) ที่แสดงให้เห็นถึงสถานะการดําเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อนําสู่การพัฒนาต่อไปด้วย 

4. การจัดเอกสารหลักฐานอ้างอิงควรสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง 
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2.2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานและผลผลิตที่สอดคล้องตามความ
ต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และเพื่อแสดงคุณภาพของผลการดําเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 
2555 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 44  ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. จํานวน  
20 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมก. 1 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้จากมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย  ตัวบ่งชี้ปัจจัยนําเข้า  และกระบวนการที่พัฒนาโดย สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ผลผลิตที่พัฒนาโดย สมศ. ที่เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานอกี 15 ตัวบ่งชี้ (สมศ. 1–15)    
 ดังนั้นในการพิจารณาผลการประเมินฯ ทางมหาวิทยาลัยจึงไม่นําผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3 
และตัวบ่งชี้ สมศ. ในกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (สมศ.16.1 สมศ. 16.2 และสมศ. 17) และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
(สมศ.18.1 และสมศ.18.2) มาคิดคํานวณผลการประเมินคุณภาพ  และจากการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
และภาพรวมมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผลการประเมิน ดังนี้ 
  คะแนน 0.00-1.50       หมายถึง   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  คะแนน 1.51-2.50       หมายถึง     การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51-3.50       หมายถึง     การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51-4.50       หมายถึง     การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51-5.00       หมายถึง     การดําเนินงานระดับดีมาก 

โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง ใน 9 องค์ประกอบคุณภาพ  
38 ตัวบ่งชี้  (สกอ . 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 15 ตัวบ่งช้ี) และมีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ย 4.62  
อยู่ในระดับดีมาก และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รวม 9 ท่าน โดยมี  
รศ .นพ .ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทําหน้าที่ประธานฯ โดยผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3-6 กันยายน 2556 คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับ 
ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 และ 2.2 
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ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพใน ตามผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555  
                 ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์แยกตามรายองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบ 
จํานวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ. สมศ. รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ 

1 - 1 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2  การผลิตบัณฑิต 8 5 13 4.27 4.27 4.46 4.35 4.30 4.30 ดี ดี 
3  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

2 - 2 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4  การวิจัย 3 3 6 5.00 4.82 3.95 3.68 4.48 4.25 ดีมาก ดี 
5  การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

2 2 4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

6  การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 2 3 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

7  การบริหารและการ
จัดการ 

4 2 6 5.00 5.00 4.57 4.57 4.86 4.86 ดีมาก ดีมาก 

8  การเงินและ
งบประมาณ 

1 - 1 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

9  ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ 

1 1 2 4.00 4.00 4.70 4.68 4.35 4.34 ดี ดี 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

23 15 38 4.70 4.68 4.53 4.37 4.62* 4.55* ดีมาก ดีมาก 
 

* หมายถึง คะแนนเฉลี่ยไม่นับรวมตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ท่ี 3.3 
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ตารางที่ 2.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
                 แยกรายตัวบง่ชี ้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (ตามตวับ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ + สมศ. 14 ตัวบ่งชี้) 4.62
คะแนน 

4.55
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00  5.00  
สกอ. 
1.1 

กระบวนการ 
พัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ.ท่ี 16  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน   
16.1* ผลการบริหารสถาบัน

ให้เกิดอัตลักษณ์ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

16.2* ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 

4.00 
คะแนน 

4.08 
คะแนน 

4.08 
คะแนน   (4.08) (4.08) 

สมศ. 
17* 

ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 ข้อ 5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
   (5.00) (5.00) 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   4.30 4.30  
สกอ. 
2.1 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

3 ข้อ 
4 ข้อ 

(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3  
และ 7) 

4 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3  

และ 7) 
  3.00 3.00 

สกอ. 
2.2 

อาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ  
55 

1,612.50 ร้อยละ 
57.59 

1,612.50 ร้อยละ 
57.59   4.80 4.80 

2,800 2,800 
สกอ.
2.3 

อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  
21 

564.50 ร้อยละ 
20.16 

564.50 ร้อยละ 
20.16   3.36 3.36 2,800 2,800 

สกอ. 
2.4 

ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.5 

ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.6 

ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 3, 4, 5 

และ 6) 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 3, 4, 5 

และ 6) 
  3.00 3.00 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 
2.7 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.8 

ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนักศึกษา 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
1 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 

 
ร้อยละ  

80 

 
6,567 ร้อยละ 

86.40 

 
6,567 ร้อยละ 

86.40 

 
 

 
 

 
4.32  

 
4.32  

7,601 7,601 

สมศ. 
2 

คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน 
4.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.05 

ค่าเฉล่ีย 
4.05   4.05 4.05 

สมศ. 
3 

ผลงานของผู้สําเร็จ
ศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
ร้อยละ  

20 

 
619 ร้อยละ  

22.93 

 
619 ร้อยละ  

22.93 

 
 

 
 

 
4.59  

 
4.59  

 2,699  2,699 

สมศ. 
4 

ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
ร้อยละ  

60 

 
110.50 ร้อยละ  

65.77 

 
110.50 ร้อยละ  

65.77 

 
 

 
 

 
5.00 

 
5.00  

  168 168 

สมศ. 
14 

การพัฒนาคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย 
4.43 

ค่าเฉลี่ย 
4.54 

ค่าเฉล่ีย 
4.54 

 3.78  3.78  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00  5.00  
สกอ. 
3.1 

ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
3.2 

ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

มก. 
3.3 

ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.48 4.25 
สกอ. 
4.1 

ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
4.2 

ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
4.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

340,000 
บาท 

หรือ 4.51 
คะแนน 

425,186.66 
บาท 

คะแนนเฉลี่ย 
4.46 

 
  5.00 4.46 

สมศ. 
5 

งานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 30 
หรือ 4.51 
คะแนน 

1,203 ร้อยละ  
39.88 

คะแนนเฉลี่ย 
4.19 

 
  5.00 4.19 

3,016 

สมศ. 
6 

งานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ  
30 

532 ร้อยละ  
17.64 

532 ร้อยละ  
17.64   4.41  4.41 3,016 3,016 

สมศ. 
7 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพ 

ร้อยละ  
10 

147.25 ร้อยละ  
4.88 

147.25  

ร้อยละ 
4.88 

  2.44 2.44 3,016 3,016 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 5.00 5.00  
สกอ. 
5.1 

ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

4 ข้อ 5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

  5.00 5.00 

สกอ. 
5.2 

กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
8 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ 
การวิจัย 

 
 

ร้อยละ 
75 

 
 

619 ร้อยละ  
58.78 

 
 

619 ร้อยละ  
58.78 

 
   
   

 
 

   

 
 

5.00  

 
 

5.00  
1,053 1,053 



 

หนา 64 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สมศ. 
9 

ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

สมศ. 
18.1* 

ผลการชี้นํา ป้องกัน  
หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

สมศ. 
18.2* 

ผลการชี้นํา ป้องกัน  
หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

5 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ   (5.00) (5.00) 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.67   

สกอ. 
6.1 

ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 6)   5.00 5.00 

สมศ. 
10 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
11 

การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ   5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.86 4.86 

สกอ. 
7.1 

ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผู้บริหาร 
ทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.2 

การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.3 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.4 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สมศ. 
12 

การปฏิบัติตามบทบาท 
และหน้าท่ีของสภา
สถาบัน 

คะแนน
เฉลี่ย 4.51 

คะแนนเฉลี่ย 
4.33 

คะแนนเฉลี่ย 
4.33   4.33 4.33 

สมศ. 
13 

การปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน
เฉลี่ย 4.80 

คะแนนเฉลี่ย 
4.80 

คะแนนเฉลี่ย 
4.80   4.80 4.80 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 5.00  5.00  
สกอ. 
8.1 

ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.35  4.34 
สกอ. 
9.1 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

8 ข้อ 8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5) 

8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5)   4.00 4.00 

สมศ.  
15 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน
เฉลี่ย 4.70 

คะแนนเฉลี่ย 
4.70 

คะแนนเฉลี่ย 
4.68   4.70 4.68 

ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ท่ีไม่นํามาคิดคะแนนภาพรวมรายองค์ประกอบ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ มก. ท่ี 3.3  
                               ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ

มหาวิทยาลัย ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงการกําหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี และประสานงานกับหน่วยงานในการดําเนินงาน ติดตามผลการ
ดําเนินงานเพื่อรายงานต่ออธิการบดี รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และรายงาน 
ต่ออธิการบดีเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณบดี และที่ประชุมสภาพมหาวิทยาลัย เพ่ือขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และ
นําไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานท่ีดีมากยิ่งข้ึน 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีผลการดําเนินการสอดคล้อง 
กับเอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว้ดังนี้ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์ 
แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” (Kasetsart University aims to create knowledges of the land for 
the well-being of nation) รวมท้ังพัฒนานิสิต บัณฑิต และบุคลากรให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (Identity) 
ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว้ดังนี้ “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” (Integrity Determination Knowledge 
Creation Unity : IDKU)  และค่านิยมองค์กร  (Core Value)  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีกําหนดไว้ดังนี้ “มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” โดยมีการกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการท่ีนิสิตและบุคลากรมีส่วนรว่มในการดําเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นสําคัญ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (ไม่คิดคะแนน
ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 16.1, 16.2 และ 17)  รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
สกอ. 
1.1 

กระบวนการ 
พัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ.ท่ี 16  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน       
16.1* ผลการบริหารสถาบันให้

เกิดอัตลักษณ ์ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

16.2* ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอตัลักษณ ์

4.00 
คะแนน 

4.08 
คะแนน 

4.08 
คะแนน   (4.08) (4.08) 

สมศ. 
17* 

ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่น 
ท่ีส่งผลสะท้อนเปน็
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 ข้อ 5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
   (5.00) (5.00) 

 
รวม 5.00 

คะแนน 
5.00  
คะแนน 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีไม่นํามาคิดคะแนนภาพรวมองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
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ตัวบ่งช้ีสกอ.ที่ 1.1    : กระบวนการพฒันาแผน   
เป้าหมาย : 8 ข้อ 

 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ี
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551–2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ 

ด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปี

ละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
  8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

ผลการดําเนินงาน 
กระบวนการพัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้มีคณะทํางานจัดทําร่าง 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตัวแทน 
จากหน่วยงานต่างๆ  ในระดับคณะ/สถาบัน/ สํานัก  เป็น ผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยยึดหลักการ  PDCA  
พร้อมทั้งนําเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย และนําข้อมูลและคําแนะนําจากฝ่ายต่างๆ มาใช้ในการจัดทําแผน 
พร้อมทั้งให้บุคลากรมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
อนุมัติ เพื่อให้มีการปรึกษาหารือ รับรู้ รับทราบ และร่วมมือกันดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จในหน่วยงานทุกระดับ และ
มีตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 8 ข้อ 
ดังน้ี  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2558) 
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559)  
ที่ประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะ/สถาบัน/สํานักในกลุ่มสาขาหลักทุกสาขาวิชา เป็นคณะ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (1.1-1-1) ซึ่งในระยะนั้นคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 
กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และมอบหมายให้หน่วยงาน
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ของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน คณะทํางานฯ จึงได้ดําเนินการยกร่างแผนโดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-
2558) (1.1-1-2) แล้วนําเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดส่งให้ผู้บริหารระดับคณะ 
สถาบัน สํานักทุกหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนนําข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ตามลําดับ (1.1-1-3, 1.1-1-4) 
 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ .ศ .2555-2558) มีความสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 (1.1-1-5) โดยกําหนดยุทธศาสตร์ให้มีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ตลอดจนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอันได้แก่ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีจุดเน้นของแผนสอดคล้อง
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ง ที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก โดยเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งให้ อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้ และพัฒนา
กําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการปรับเปล่ียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (1.1-1-6 และ 1.1-1-7) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ไปสู่หน่วยงานภายในทุกหน่วย โดยภายหลังจากที่ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
พ.ศ. 2555-2558 ได้ผ่านการรับฟังความเห็นและปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้แล้ว 
มหาวิทยาลัยได้จัดทําหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงผู้บริหารทุกหน่วยงานเพื่อเป็นการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและเพื่อให้หน่วยงาน คณะ สถาบัน สํานักได้นําไปจัดทําแผนของหน่วยงานต่อไป (1.1-2-1) พร้อมทั้งนํา
ออกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงานที่บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแผนฉบับเต็มไปใช้
งานได้ ที่http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&task=view&id=63& 
Itemid=105 (1.1-2-2) นอกจากนี้ยังได้ทําการสํารวจความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนของบุคลากรทุกคนผ่านเมล์กรุ๊ป
บนเครือข่ายนนทรี (1.1-2-3) เพื่อนําผลการสํารวจและข้อคิดเห็นของบุคลากรไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนทุกระดับต่อไป 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 โดยจําแนกโครงการ 
ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งกําหนดโครงการ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามลําดับ (1.1-3-1) 
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แผนผงักระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ปน็แผนปฏิบัติการประจําปี  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ มหาวิทยาลัยฯ กําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
(แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558) กําหนดค่าเป้าหมายประจําปีของทุกตัวบ่งช้ี เพื่อใช้วัดความสําเร็จ 
ของการดําเนินงานตามพันธกิจอย่างครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ เป็นรายปีและภาพรวม 4 ปี โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ใช้ตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 จํานวนทั้งส้ิน 33 ตัวบ่งชี้ จําแนกตาม
พันธกิจแต่ละด้านดังนี้ (1.1-4-1) 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต    จํานวน  17  ตัวบ่งชี้ 
พันธกิจด้านการวิจัย     จํานวน   4   ตัวบ่งชี้ 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   จํานวน   3   ตัวบ่งชี้ 
พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   จํานวน   2   ตัวบ่งชี้ 
และมีตัวบ่งชี้ด้านการบริหารงาน    จํานวน   7   ตัวบ่งชี้ 
ทั้งนี้ การกําหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้น ได้พิจารณาจากผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และนโยบาย

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละด้านเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้เป็น
ส่วนใหญ่ อาทิเช่น การสร้างระบบและกลไกในการขับเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
(SRU) และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์ 
ประกอบกับมีหลายคณะ/ภาควิชา ที่มีจํานวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีนวัตกรรมและผลงาน
สร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีที่โดดเด่น ส่งผลให้ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ซึ่งมีตัวบ่งชี้ 4 ตัว มีผลการ
ดําเนินการสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100)  ทั้งส้ิน 4 ตัวบ่งชี้ (1.1-4-2) เป็นต้น  

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ข้อมูลปัจจัยนําเข้า 

 โครงการภายใต้พันธกิจท้ัง 4 ด้าน 
ท่ีมีเป้าหมายดําเนินการในปี 2555 

การประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในปีท่ีผ่านมา 

ข้อแนะนําการปรับปรุงดําเนินงานของ ม.ก. 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ก.พ.ร. และ สมศ. 

สภามหาวิทยาลัย 

ค.ร.ม. / กระทรวง นโยบายท่ีมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม 

ผลผลิต
คณะกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี

• ประเด็นยุทธศาสตร์ 
• เป้าประสงค ์
• ตัวบ่งชี้-เป้าหมาย 
• กลยุทธ์ 
• โครงการ/ผลผลติ/

กิจกรรม 
• งบประมาณ

- คัดเลือกโครงการ 
- ทบทวนเป้าหมาย 

นําเข้า/ ปรับปรุงแผน 

- กําหนดประเด็น 
 - นําเข้า/ปรับปรุง

แผน 

ท่ีประชุมคณบดี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติ 
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ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกทางเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน โดยได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ รวมทั้งโครงการและงบประมาณไว้ครบถ้วนทุกภารกิจ เพื่อให้เป็นแผนงานที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็นแผนประกอบในการจัดทําคําของบประมาณประจําปี การจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยได้มีการจัดทํา
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ. 2555 ทั้ง 4 ภารกิจ เพื่อรายงาน
ให้สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเป็นรายไตรมาส (1.1-5-1) โดยได้ดําเนินการลง
ไปถึงระดับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สํานัก ซึ่งไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของมหาวิทยาลัยและผนวกรวมเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (1.1-5-2) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพัฒนา กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอต่ออธิการบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นรายงานการดําเนินงานในรอบ 9 
เดือน และครั้งที่ 2 ได้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2555 ซึ่งเป็นการรายงานการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน และจากรายงานดังกล่าว อธิการบดีได้มอบหมายให้ทําการ
ติดตามการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องของตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายทั้งผลงานในรอบปีเดียวกันและผลงานที่จะมี
ผลต่อเนื่องไปถึงปีต่อไปเพื่อให้ผลตัวบ่งชี้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างสมบูรณ์ (1.1-6-1) รวมทั้งได้มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มของสํานักงบประมาณในการติดตามและรายงาน 
ให้สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเป็นรายไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) ซึ่งเป็นกลไก 
การติดตามผลการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจําทุกปี (1.1-6-2) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผล 
ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา มหาวิทยาลัยฯ ได้ทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 33 ตัวบ่งชี้ โดยได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม
คณบดีในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 (1.1-7-1) โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการรายงานผลการดําเนินงาน
ดังกล่าว ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้  
 1) มีผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จํานวน 25 
ตัวบ่งชี้ (คิดเป็นร้อยละ 75.76) ได้แก่ 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน 9 ตัวบ่งชี้  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ 
 2) มีผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90- 100) 
จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ (คิดเป็นร้อยละ 18.18) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 3) มีผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่ํากว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 90) จํานวน 2  
ตัวบ่งชี้ (คิดเป็นร้อยละ 6.06) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ (1) จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ (2) จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ประเมินแล้วพบว่าอาจเป็นเพราะมีการแข่งขัน 
จากมหาวิทยาลัยภาครัฐบาล และภาคเอกชนมากขึ้น โดยมีการเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต และ
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์อุทกภัยช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 ส่งผลให้มีการเล่ือนการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อของผู้สนใจ ดังนั้นจึงส่งผลให้จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มีจํานวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมสภา
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มหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นระบบต่อไป   

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งเป็นกระบวนการที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับเป้าหมาย กรณีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ได้พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 
2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบ 12 เดือน แล้วได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าบางยุทธศาสตร์ที่มีผลการ
ดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ เช่น ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการที่ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย จึงขอให้ระบุเหตุผลพร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลต่อไป มหาวิทยาลัยจึงได้
ดําเนินการทบทวนเป้าหมายตัวบ่งชี้บางตัวที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 นําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ได้มีมติพิจารณาอนุมัติเห็นชอบแผนดังกล่าว ซึ่งสาระสําคัญในการทบทวนค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้พอสรุปได้ดังนี้ (1.1-8-1) 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ ปี เป้าหมายปี 
2554 

เป้าหมายปี 
พ.ศ. 2555 

เหตุผลความจําเป็น 

2552 2553 เดิม ใหม่ เดิม ใหม ่
2. การ
ยกระดับ
คุณภาพ และ
มาตรฐาน
การศึกษา 

1. ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่มี
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

47.02 43.27 54 44 55 45 เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
จากการประเมินผลของ สมศ. ปรากฏว่า 
มีผลการดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
และมีความแตกต่างจากแผนทีก่ําหนดไว้ 
รวมทัง้ในชว่งปงีบประมาณ 2552–2553 
ที่ผ่านมามีอัตราการเกษยีณอายรุาชการ
ของคณาจารยท์ี่มีตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น และการจัดหาอาจารย์
ทดแทนอตัราเกษียณ ส่วนใหญเ่ป็น
อาจารยท์ี่จบการศึกษาในระดับปริญญา
เอก และอยู่ระหว่างการเสนอขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ รวมทั้งการเสนอขอตําแหน่ง 
และการพิจารณาผลงานเพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ ใช้เวลานานกว่าทีค่าดหมาย 
ดังนั้นจงึจําเป็นต้องปรับค่าเป้าหมาย 
ให้ลดลง 

2. ร้อยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือ
ประกอบอาชพี
อิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

80.93 80.61 84 81 85 82 เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
การสํารวจภาวะการหางานทําของบณัฑิต
ระดับปริญญาตรี รุ่นปกีารศึกษา 2552 
ทางสํานักงาน ก.พ.ร. ไดก้ําหนดให้ใช้สูตร
การคํานวณใหม่ และจากวิธีการคํานวณ
ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทําให้ร้อยละ
ของการได้งานทํา มีค่าลดลงไปจากเดิม  
และเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของตัวเลข 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ ปี เป้าหมายปี 

2554 
เป้าหมายปี 
พ.ศ. 2555 

เหตุผลความจําเป็น 

2552 2553 เดิม ใหม่ เดิม ใหม ่
แม้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบถึง
คะแนนที่จะได้รบั จึงมีความจําเป็นต้อง
ปรับค่าเป้าหมายให้ลดลง 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.ที่ 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2554 เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําร่าง
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559) 

1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะทํางานจดัทําร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559) 
1.1-1-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2555 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555  

วาระท่ี 6.5 การขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.1-1-4 สรุปผลการประเมินโครงการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
(พ.ศ. 2555-2558) ในวันอังคารท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2555 

1.1-1-5 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
1.1-1-6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1-1-7 ผังแสดงความเชือ่มโยงแผนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับแผนระดับชาติและระดับ

กระทรวง 
1.1-2-1 บันทึกเวียนแจ้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ให้หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน 

สํานัก วิทยาเขต 
1.1-2-2 หน้าเว็บสําหรับดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของมหาวิทยาลัย และรายงาน 

การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
1.1-2-3 บันทึกขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ผ่านเมล์กรุ๊ป 

บนเครือข่ายนนทรี 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1.1-4-2 สรุปการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน) 
1.1-5-1 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 
1.1-5-2 สรุปหน่วยงานท่ีดําเนินการจัดส่งโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-6-1 บันทึกเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เสนออธิการบดี 
1.1-6-2 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 
1.1-7-1 บันทึกแจ้งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 
1.1-8-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2554 วันจันทร์ท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

วาระท่ี 6.6 เร่ืองการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2554 

แหล่งข้อมูล  :  กองแผนงาน 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16   ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์อยู่ในระดับต้ังแต่ 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 

  4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
  5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็น

ท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และสามัคคี 

และได้ถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อนิสิตและบุคลากร โดยนําเข้า
บรรจุในแผนของมหาวิทยาลัยทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้มีกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานในพันธกิจแต่ละด้านที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนานิสิตและบุคลากรตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ 
มีตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดผลสําเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีระบบที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมและประเมิน 
ความคิดเห็น เกิดผลประโยชน์ที่เป็นคุณค่าต่อสังคมและมีผลสะท้อนคุณค่าความสําเร็จของการดําเนินงานจากรางวัล
และการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีผลการ
ดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558  เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการ
ประชุมครั้ งที่  5/2555 เมื่ อวั นที่  28 พฤษภาคม  2555 โดยมีกลยุ ทธ์ ที่ สอดคล้องกั บอั ต ลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (16.1-1-1) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ /มาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม 
กลยทุธท์ี่ 1 มาตรการ 3 ส่งเสรมิการบรูณาการและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกับการวิจัยและการ
บริการวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เกง่ ดี มีคุณธรรม จรยิธรรม มคีวามมุ่งมั่นในการทํางาน และมีทักษะทางวิทยาการที่
ก้าวหน้า 
กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการ 1 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ทุกวิทยาเขต โดยพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการให้มีความรอบรู้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี 
มีความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์ในการทํางาน 
             มาตรการ 2 สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมปฏิบัติงานเป็นทีม และอยู่ ในสังกัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละสาขา และมีนิสิตร่วมปฏิบัติงานเพื่อบ่มเพาะทางวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
โดยให้คณะที่มีความพร้อมเป็นคณะนําร่อง 
กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการ 3 พัฒนาการผลิตผลงาน ปรับปรุงช่องทางการนําเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง ครบวงจร มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ โดยเน้นในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 
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กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการ 1 สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสฝึกงานและสร้างเสริมประสบการณ์ในองค์การต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ 
และนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยเพิ่มโอกาสให้กับนิสิตที่ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านทุน 
               มาตรการ 2 ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่มีคุณภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม ความมุ่งมั่นในการทํางานและทัศนคติที่ถูกต้องแก่นิสิต พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ 
               มาตรการ 3 สนับสนุนกิจกรรมอันดีของนิสิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ต่อชุมชน สังคม และภูมิภาค
อาเซียน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในชีวิตสังคมชนบทและสัมผัสวิถีชีวิตรากหญ้า ตลอดจนให้นิสิตได้มีโอกาส
ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการ 1 สานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นในทุกวิทยาเขต ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
               มาตรการ 2 เร่งรัดและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาค
อาเซียนได้ อีกทั้งยังเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
               มาตรการ 3 พัฒนาระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหาร
หลายวิทยาเขต โดยเน้นการบริหารเชิงรุกเพื่อให้สามารถรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีศักยภาพและพัฒนา
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 
               มาตรการ 4 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ระดมทรัพยากรและร่วมใช้ทรัพยากร
เพื่อการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพและมีความพร้อม  
               มาตรการ 5 สร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการ 1 เร่งรัดการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและสร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัย
พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรการวิจัยอย่างบูรณาการเชื่อมโยงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้เกียรติยกย่องนักวิจัยอาวุโสและส่งเสริมให้นักวิจัยอาวุโสเป็นพี่เล้ียงด้านการวิจัยอย่าง
จริงจัง 
               มาตรการ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และในภูมิภาคอาเซียน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่1 มาตรการ 1 ผลักดัน และพัฒนาศักยภาพการดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ การให้บริการวิชาการ
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น 
โดยสนับสนุนให้วิทยาเขต ศูนย์ สถาบัน สํานัก และสถานีวิจัยเป็นแกนนําในการเช่ือมโยงเครือข่ายในการพัฒนาและสร้าง
องค์ความรู้ และมุ่งเน้นการแสวงหารายได้ด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน 
                 มาตรการ 3 สร้างเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการนําหลักวิชาการและองค์ความรู้ไปสู่ปฏิบัติและ
ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยมุ่งให้สังคมยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
กลยุทธ์ที่ 2   มาตรการ 3 พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับสังคมทั้งในเชิงบริการและเชิงพาณิชย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 1   มาตรการ 1 ดําเนินกิจกรรมที่เน้นการให้สังคมไทยตระหนักและให้ความสําคัญกับความหลากหลายทาง
ศิลปะวัฒธรรมที่เป็นมรดกของชาติและภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เยาวชนและสังคมได้เรียนรู้ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
อย่างเต็มภาคภูมิ ตลอดจนให้เป็นที่ประจักษ์ในประชาคมอาเซียน 
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              มาตรการ 2 สนับสนุนการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจอันดี
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในบริบทของไทยและประเทศในกลุ่มภูมิภาค
อาเซียน 
              มาตรการ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาในการเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การปลูกฝังจิตสํานึก ความซื่อสัตย์ สุจริต และทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นิสิต และบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทั้งในส่วนกลาง และระดับ
วิทยาเขตบนพื้นฐานการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การพ่ึงพาตนเองในอนาคตอันใกล้ 
และมีการบริหารในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการจัดการศึกษา ทุกรูปแบบที่สนองตอบ
การพัฒนาของท้องถิ่น และภูมิภาคอาเซียน โดยคํานึงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการ 1 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุก ตามศักยภาพของตนเอง
และตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี รักองค์กร และเป็น
นักพัฒนา รวมทั้งสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
               มาตรการ 2 สร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้และความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ภาวะผู้นํา และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น และจิตสํานึกที่ดี ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามโอกาสและความพร้อมโดยดําเนินการคู่ขนานกับการ
สร้างกระบวนการปลูกจิตสํานึกแก่ประชาคม 

 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยมีการจัดสัมมนา
เครือข่ายนักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “บทบาทและการปรับตัวที่ท้าทายของ
นักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัย : วิกฤติหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 26 กันยายน 2555  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจและร่วมระดมความคิดเห็น
ร่วมกันเพื่อพัฒนาการทํางานด้านการบริการการศึกษาและรองรับประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษามีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสายงานเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องกันเพื่อพัฒนางานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีเครือข่ายภายในองค์กร 
ที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง (16.1-2-1) 

ส่วนในด้านการพัฒนาบุคลากรน้ัน กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการและกิจกรรมให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างจิตสํานึกที่ดี ปลูกฝังความรักความสามัคคี  ความมุ่งมั่นและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ ทั้งเป็นโครงการที่จัดประจํา 
ทุกปี และโครงการที่ปรับเปล่ียนตามความจําเป็น ได้แก่ (16.1-2-2) 

1. โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. โครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น 
3. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน 
4. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “โลกเปล่ียน 

เรียนรู้ อยู่รอด” 
5. โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” 
6. โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ 
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งใน 
ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ส่งนิสิตจํานวน 14 คณะ จากทุกวิทยาเขต เข้าปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในรุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 จํานวน 481 คน ใน 180 สถานประกอบการ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 

1. จัดให้มีเวทีพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้แทนสถาน
ประกอบการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ในงานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11  

2. จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพื่อรับทราบความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศโครงการสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 

3. สร้างโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเผยแพร่อัตลักษณ์ผ่านการดําเนินกิจกรรมขององค์การกิจกรรม
นิสิต โดยเผยแพร่ในกิจกรรมสําคัญๆ ที่นิสิตมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก เช่น กิจกรรม freshy day  
freshy night กิจกรรมสู่อ้อมกอดนนทรี กิจกรรมประชุมเชียร์ เป็นต้น  

4. สร้างโอกาสให้นิสิตร่วมดําเนินกิจกรรมที่เผยแพร่อัตลักษณ์ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
โดยมหาวิทยาลัย เช่น ในการจัดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนโครงการปฐมนิเทศนั้น 
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นิสิตรับผิดชอบในกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมระบบการเรียนรู้ และกิจกรรมปรับ 
ตัวอย่างไรกับชีวิตใหม่ใน มก. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้นําเสนอประเด็นอัตลักษณ์แก่นิสิตเพื่อถ่ายทอดให้นิสิตใหม่ 
ได้ทราบ 

5. สร้างโอกาสให้นิสิตสามารถเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยตรงต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับอธิการบดี รองอธิการบดี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในส่วนของสํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ด้วยการ
แต่งตั้งผู้นํานิสิตร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะกรรมการกิจการนิสิต  

6. ส่งเสริมให้นิสิตจัดทําเส้ือสําหรับแจกนิสิตใหม่ โดยนิสิตได้ออกแบบสัญลักษณ์เส้ือ IDKU บนเส้ือ  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างชัดเจน 

7. ส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยด้วยการจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่ง 
ผ่านกองกิจการนิสิต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบของงบประมาณสมทบแก่องค์กรกิจกรรมนิสิต 
ที่จัดและดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหรือสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัย 

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์อยู่ใน
ระดับต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ผ่านระบบเครือข่ายในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม- 
15 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้เข้าประเมินจํานวน 1,412 คน คํานวณคะแนนได้ 4.20 คะแนน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
(16.1-3-1)  

 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม 4.28 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตทํางานและปฏิบัติการใดๆ โดยความตั้งใจ
มั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.24 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ 
มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 4.23 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม 
สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 4.05 

รวม 4.20 
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 4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือ สร้างคุณค่าต่อสังคม มหาวิทยาลัยฯ  
ได้สร้างผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ผลิตงานวิจัยที่แก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์ได้จริง ถ่ายทอดความรู้ สู่สังคมและภาคการผลิต รวมทั้ง 
การส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยสรุปผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พอสังเขป 
ได้ดังน้ี  
 4.1 การผลิตบัณฑิต : มหาวิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ
และการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะอยู่กับบัณฑิตตลอดไป แม้จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ไปแล้วดังที่ปรากฏ 
อย่างชัดเจนในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี มหาวิทยาลัยได้มอบ
ภารกิจนี้ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ และรองอธิการบดี
วิทยาเขตสนับสนุนและกํากับดูแลระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนควบคุมลักษณะของบัณฑิตร่วมกับ
คณะวิชา ทําให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ
ของบัณฑิตที่ได้งานทําเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาขาวิชา ผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก  
(16.1-4-1)  
 มหาวิทยาลัยฯ มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ ได้เปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษารวมกว่า 338 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ 38 หลักสูตร เน้นสร้างความเข้มแข็งในการ 
ผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา มีการนําเทคโนโลยีและส่ือการสอนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้มาใช้ในการ
เรียนการสอน และมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,000 คน และ  
มีโครงการสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ความสามารถและออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ  
 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานการผลิตบัณฑิต จํานวนรวม 12,910 คน แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 9,962 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 30 คน ปริญญาโท 2,982 คน และปริญญาเอก 130 คน 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีสามารถใช้ความรู้เข้าทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระได้มากกว่าร้อยละ 80 (16.1-4-2) 
 4.2 การวิจัย : มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของโลกในด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยมีสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการระดม
ทรัพยากรเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและภาคการผลิต (Real Sector) ในการพัฒนาโครงการวิจัยต่าง ๆ  
ที่มีความชัดเจนในเป้าหมาย เป้าประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยมีอิสระและมีกลไกบริหารเป็นการเฉพาะ 
ประกอบด้วยศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (Center for 
Advanced Studies for Agriculture and Food, CASAF) ที่บูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ของเกษตรและอาหาร 
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการวิจัยขั้นสูงเริ่มจากระดับต้นน้ําไปจนถึงการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค 2) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน (Center for Advanced 
Studies in Tropical Natural Resources ) ดําเนินงานวิจัยขั้นสูงและประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้
ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนอย่างยั่งยืน 3) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยี 
เพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร (Center for Advance Studies in Nanotechnology for 
Chemical, Food and Agricultural Industries) เน้นศึกษาการออกแบบวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร  
มีลักษณะทางโครงสร้างที่จําเพาะ มีความเป็นรูพรุนในระดับนาโนเมตรเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการสําคัญ 
ในอุตสาหกรรมทางเคมี อาหาร และการเกษตร 4) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Center for 
Advanced Studies In Industrial Technology) เน้นสนับสนุน 3 ด้านหลัก คือ บัณฑิตในระดับปริญญาเอก  
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (Publications) ส่ิงประดิษฐ์ (Inventions) และทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Intellectual Properties) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในตัววัดสากลที่สะท้อนถึงขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
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 มหาวิทยาลัยฯ ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence; COE) จํานวน 14 ศูนย์  
ในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่ 
 1. ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ดําเนินการแบบศูนย์
เสมือน (Virtual Office) ผ่านกลไกการทํางานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร คณะประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์ 
 2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา สนับสนุนและประสานงานการวิจัย พัฒนา บริการ
วิชาการ และการเรียนการสอนด้านยางพารา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของยางพารา ทั้งด้านปริมาณ ผลผลิต 
และคุณภาพ รวมทั้งการแปรรูปของยางพาราและเน้ือไม้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับ
อุตสาหกรรม อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมสร้าง
ความมั่นคงที่ยั่งยืน 
 3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ํามัน สนับสนุนและประสานงานการวิจัยพัฒนา บริการ
วิชาการ และการเรียนการสอน ด้านปาล์มน้ํามันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของปาล์มน้ํามัน 
 4. ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว สนับสนุนและประสานงานการวิจัย พัฒนา บริการวิชาการ 
และการเรียนการสอนด้านข้าว เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของข้าว 
 5. ศูนย์ความเป็นเลิศความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา วิจัย และพัฒนา 
เทคนิควิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษาเชิงบูรณาการ และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ความรู้ร่วมกับ
เจ้าของความรู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างสังคมแห่งปัญญา 
 6. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร สนับสนุนและ
ประสานงานการวิจัย พัฒนา บริการวิชาการ และการเรียนการสอนด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และอาหาร  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
 7. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ สนับสนุนและประสานงานวิจัย พัฒนาบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโลจิสติกส์ 
 8. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม สนับสนุนและประสานงานการวิจัย พัฒนาบริการวิชาการ 
และการเรียนการสอนด้านไหม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไหม ทั้งด้านปริมาณการผลิต คุณภาพผลผลิต 
การสร้างผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
 9. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด สนับสนุนและประสานงานการวิจัย พัฒนาบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอนด้านข้าวโพด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของข้าวโพด 
 10. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดํา ศึกษาและวิจัยให้เกิดองค์ความรู้พื้นฐาน และประยุกต์
เกี่ยวกับสบู่ดํา และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสบู่ดําของประเทศ 
 11. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย สนับสนุนและประสานงานการวิจัย บริการวิชาการ 
และการเรียนการสอนด้านอ้อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของอ้อย ทั้งด้านปริมาณ ผลผลิต และ
คุณภาพ รวมทั้งการแปรรูป 
 12. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการ
ผลิตสัตว์ สนับสนุนและประสานงานการวิจัย พัฒนา บริการวิชาการ และการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และศักยภาพ ทั้งด้านปริมาณ ผลผลิต และคุณภาพรวมทั้งการแปรรูปของการวิจัยและพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว์ 
 13. ศูนย์ เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาการสุขภาพเป็ด สนับสนุนและประสานงาน 
การวิจัย พัฒนา บริการวิชาการ และการเรียนการสอนด้านวิทยาการสุขภาพเป็ด  
 14. ศูนย์วิทยาการส้มโอ สนับสนุนและประสานงานการวิจัย พัฒนา บริการวิชาการ และ 
การเรียนการสอนด้านวิทยาการส้มโอ 
 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีพ.ศ.2555 ส่วนของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ จํานวนรวม 10,000,000 บาท 
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 นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดําเนินงานวิจัยของ
อาจารย์ นักวิจัยจากคณะ และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ตลอดจนเป็นพื้นฐานนําไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
โดยดําเนินการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ในสาขาการวิจัยต่างๆ รวมทั้งการวิจัยเชิงบูรณาการ ซึ่งคณาจารย์ นักวิจัย  
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
มาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ 
 1) งานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ (16.1-4-3) เทคโนโลยีการผลิตพืช  
การบริหารจัดการโรคแมลง ดิน และปุ๋ย การผลิตสัตว์ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา การพัฒนาอาหารสัตว์ การควบคุม
ป้องกันโรคสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์ การจัดการป่าไม้และใช้
ประโยชน์จากไม้และทรัพยากรป่า การบริหารจัดการนํ้า การจัดการชลประทาน เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณ สําหรับโครงการวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์ จํานวน 28 
โครงการ เป็นเงิน 11,162,600 บาท  
 2) งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น งานวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางกายภาพ และชีวภาพ 
การพัฒนาพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากชีวมวลของพืช การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์  
เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม การพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร การพัฒนา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร กระบวนการผลิตไบโอดีเซล เอทานอล ไฮโดรเจน และเซลล์เช้ือเพลิง  
เพื่อเป็นพลังงานทดแทน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณ สําหรับโครงการวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวน 54 โครงการ เป็นเงิน 13,000,000 บาท 
 3) งานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ
ธุรกิจ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การจัดการความรู้ ส่ือการเรียนการสอน การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยฯ  
ได้จัดสรรงบประมาณ สําหรับโครงการวิจัยประยุกต์สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 15 โครงการ เป็นเงิน 
3,800,000 บาท 
 ทั้งนี้ ผลงานวิจัยต่างๆ ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และเผยแพร่ 
ในส่ือต่างๆ ทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การจัดนิทรรศการ รวมทั้ง ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 
(16.1-4-3) 
 4.3 การบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ได้แก่  
 การดําเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ในโครงการพัฒนาคุณภาพและการบรรจุของผลิตภัณฑ์ ในโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ 
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2554–2555 และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทย  
 การให้การฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชน 601 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 24,401 คน  
 ดําเนินการศูนย์การเรียนรู้และการจัดการระเบียบสุนัข มก. เพื่อรองรับสุนัขจรจัดและอบรมการฝึกสุนัข
เล้ียงให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อลดการทอดทิ้งสัตว์เล้ียงซึ่งก่อปัญหาให้แก่สังคม 
 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน โดยรูปแบบที่หลากหลาย 
ให้เข้าถึงเป้าหมายทุกกลุ่ม ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ ปีละ 6 ฉบับ และสาขา
สังคมศาสตร์ ปีละ 3 ฉบับ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัย และบทความทางด้าน
การเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 3 ฉบับ วารสารเกษตรก้าวหน้า วิดิทัศน์วิชาชีพและการเกษตร  
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ส่ือวิทยุในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก. บางเขน ความถี่ 1107 KHz สถานีวิทยุ 
มก. เชียงใหม่ ความถี่ 675 KHz สถานีวิทยุ มก. สงขลา ความถี่ 1264 KHz และสถานีวิทยุ มก. ขอนแก่น ความถี่ 
1314 KHz สถานีวิทยุ มก.เพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ http://www.radio.ku.ac.th  ส่ือโทรทัศน์ 
ในรายการ “เกษตรศาสตร์นําไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ 
(NBT) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ช่อง 96 True Vision และการจัด
นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิทรรศการในงานต่างฯ ที่องค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมสัมมนาหรือการแสดงผลงานทางวิชาการ รวม 11 ครั้ง อาทิเช่น  
 การประชุมเสวนา เรื่อง สนองแนวพระราชดําริ : แนวทางปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ํา 5W 1H เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมทั้งส้ิน จํานวน 96 คน 
 การประชุมเสวนา เรื่อง ก้าวพ้นวิกฤติน้ําบนเส้นทางเกษตรศาสตร์โมเดล เมื่อวันที่ 25 เมษายน  
2555 มีผู้เข้าร่วมทั้งส้ิน จํานวน 70 คน 
 การประชุมเวทีข้าวไทยปี พ.ศ. 2555 “นโยบายข้าวภายใต้ภาวะกดดัน : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว เรื่อง “การใช้ปุ๋ยในนาข้าว : เคมีหรืออินทรีย์”เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 
โดบย เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันภัยพิบัติ 
อย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 มีผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนา ทั้งส้ิน จํานวน 120 คน 
 การประชุมวิชาการและสัมมนาเกี่ยวกับภัยพิบัติและส่ิงแวดล้อม เช่น การสัมมนา “บทเรียนจากเหตุการณ์
น้ําท่วมที่เกิดขึ้นกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา” การประชุมวิชาการเรื่อง “กู้วิกฤตธรรมชาติ สร้างโอกาส
เกษตรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”และ “วิกฤตและโอกาสจากภัยธรรมชาติในอาเซียน” 
 การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เรื่อง "เส้นทางเกษตรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย
และนิสิตมีเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยประจําปีในสาขาต่างๆ จํานวน 11 สาขา 
ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาประมง สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการ
อภิปรายกลุ่มและ Symposium โดยเพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนําไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นประโยชน์
และมีคุณค่าทางสังคม โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้เสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 ทั้งส้ิน
จํานวน 317 เรื่อง รวมทั้งมีการจัดบรรยายอภิปรายในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นประเด็นน่าสนใจ และเกิดประโยชน์ 
ต่อสังคมในภาพรวมจํานวน 18 เรื่อง 
 4.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยฯ มุ่งส่งเสริมการสร้างความรู้คู่คุณธรรม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทั้งในด้านศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสต่างๆ ตลอดจนสืบสานอุดมการณ์
แห่งความเป็นเกษตรศาสตร์ และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางการเกษตร เพื่อคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติตลอดไป ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการประกอบกิจกรรมในด้านการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในทุกโอกาส โดยเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยสู่เยาวชนและประชาชนในรูปกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี การละเล่นต่าง ๆ จนถึงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นิสิตมีบทบาท ในการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจําแนกเป็น กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมศาสนาและพิธีกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสืบทอดประเพณี  กิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม และมีโครงการที่ดําเนินการเป็นพิเศษในปีนี้ คือ โครงการ
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เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา
มหาราช เป็นต้น 
 4.5 การส่งเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างความมีส่วนร่วม 
ของนิสิตในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมจนเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ 
โดยในปี พ.ศ.2555 โครงการกิจกรรมนิสิตจํานวนมากที่ได้สร้างผลงานให้เกิดคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ในหลากหลายด้าน (16.1-4-4) อาทิเช่น  
 1. การให้ความรู้ทางด้านการรักษาสัตว์ เช่น โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบทสนับสนุนให้นิสิต
นําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและนําไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมความรู้ด้านพัฒนา
สุขภาพสัตว์ให้แก่ชุมชนพื้นที่ ประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และให้บริการทางด้านปศุสัตว์และสัตว์เล้ียง 
 2. การส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้าน เช่น โครงการค่ายเห็ดพอเพียง หล่อเล้ียงชีวิต โดยนิสิต 
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดให้แก่ชาวบ้าน เพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสร้างโรงเรือนเพาะ
เห็ดเพื่อนําผลผลิตไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 
 3. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในชนบท เช่น นิสิตจากชมรมมหาวิทยาลัย-
ชาวบ้าน จัดโครงการค่ายหนังสือสู่ชนบท โดยมีการรวบรวมหนังสือและส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรม 
ที่ฝึกทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
 4. ยกระดับการกินดีอยู่ดีของประชาชน เช่น นิสิตจากชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน จัดโครงการ 
ค่ายสู่ชนบท “ค่ายเด็กเมืองสู่กองก๋อย เดินตามรอยพระราชดําริ” โดยสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้องให้กับชุมชนที่อยู่
ห่างไกลจากตัวเมือง 
 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องในระดับชาติ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในปีการศึกษา 2555 นี้ มีบุคลากรที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและได้รับ
การยกย่องทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมจํานวน 17 คน (16.1-5-1) และนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการยก
ย่องในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ อาทิ เช่น (16.1-5-2) 
 1. นิสิตของมหาวิทยาลัยในนามทีม SKUBA ได้คว้าแชมป์โลกการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ในการ
แข่งขัน ณ ประเทศอิหร่าน ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของนิสิตด้านความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคี โดยทีมนิสิต
ดังกล่าวได้ร่วมกันคิด ช่วยกันทํา ร่วมแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน จนนํามาซึ่งความสําเร็จดังกล่าว  
 2. นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของนิสิตด้านความคิดสร้างสรรค์ในเวทีการแข่งขันระดับชาติ  
 3. นิสิตของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ และได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน ซึ่งผลงานดังกล่าวสะท้อนอัตลักษณ์ของนิสิตด้านความมุ่งมั่น 
จนกระทั่งประสบความสําเร็จในการแข่งขัน  
 4. โครงการกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 
การประกันคุณภาพซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 16.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 
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รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
16.1-2-1 โครงการจัดสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 

2555 กองบริการการศึกษา 
16.1-2-2 โครงการพัฒนาบุคลากรที่ ดํ าเนินการในปีการศึกษา 2555 ท่ี เกี่ ยวข้องกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16.1-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ท่ีเว็บไซต์กองแผนงาน 
http://regis.ku.ac.th/identity/process/rpt_score_univ.php 

16.1-4-1 หนังสือแจ้งผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
16.1-4-2 รายงานประจําปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16.1-4-3 ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ท่ีสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
16.1-4-4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16.1-5-1 รายชื่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2555 
16.1-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง นิสิตท่ีมีความประพฤติดีเด่น นิสิตท่ีมีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริม

หลักสูตรและนิสิตท่ีมีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจําปีการศึกษา 
2555 

แหล่งข้อมูล  :  กองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา กองการเจ้าหน้าท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.00   
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการคํานวณ  

 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทําวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2555  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนายจ้าง
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต 2) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้างต้องการรับเข้าทํางานในองค์กร ซึ่งในการ
ประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ได้นําประเด็นที่แสดงคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์   
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554  ได้ให้ความเห็นชอบในการกําหนด 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  “สํานึกดี  มุ่งม่ัน  สร้างสรรค์  สามัคคี” ซึ่งรายละเอียดประเด็นที่นํามาพิจารณา 
มีดังน้ี 
  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
                      จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทัง้หมด 

สํานึกดี 
1. มีน้ําใจ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
2. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
3. มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 
4. มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  
5. การยอมรับท้ังผิดและชอบจากผลงานของตนเอง

มุ่งม่ัน 
1.  มีความขยันหม่ันเพียร อดทนในการทํางาน 
2.  มีความรู้เกี่ยวกับงานท่ีทํา 
3.  เม่ือมีปัญหาในการทํางาน มักจะเสนอแนะและ    
     ให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้ 
4.  มีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางานให้เสร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรค

สามัคคี 
1.  ทักษะในการสือ่สารและ

ประสานงาน 
2.  ทักษะในการทํางานเป็นทีม 
3.  การปรับตวัใหเ้ข้ากับการ

เปลี่ยนแปลง

สร้างสรรค์ 
1. สามารถนําความรู้ท่ีเรียนมาประยุกต์กับงานท่ีทําหรือสถานการณ์ใหม่ๆ 
2.  มีการนําความรู้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการทํางาน  นอกเหนือจากความรู้ท่ีเรียน 
3. การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
4. มีการสร้างผลงานใหม่/พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์   เพ่ือแสวงหาความรู้และการสื่อสาร  

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในทุกระดับปริญญาจํานวน 12,181 คน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
แบบประเมินได้จํานวนทั้งส้ิน 2,593 ชุด คิดเป็นร้อยละ  21.29  และสรุปเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินดังนี้ 
 

  
คะแนนเฉลี่ยการประเมิน โดยผู้ใช้บัณฑิต 

(คะแนนเต็ม 5 )   
วิทยาเขต / คณะ ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
รุ่นปี

การศึกษา
2553 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา ที่
ทํางานและ 
มีนายจ้าง 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ระดับ

ปริญญาตรี 
โท และเอก
ที่ได้รับการ
ประเมิน 

1) 
ด้าน 

สํานึกดี 

2) 
ด้าน
มุ่งม่ัน 

3) 
ด้าน 

สร้างสรรค ์

4) 
ด้าน 

สามัคคี 

รวม 

ภาพรวมม.เกษตรศาสตร์ 12,181 8,084 2,595 4.19 4.02 3.91 4.22 4.08 

1. วิทยาเขตบางเขน 8,077 5,264 1,675 4.25 4.10 3.97 4.26 4.13 
คณะเกษตร 399 224 83 4.37 4.19 4.01 4.36 4.22 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 35 18 8 4.48 4.16 3.95 4.50 4.25 
คณะบริหารธุรกิจ 1,299 1,035 261 4.21 4.09 3.87 4.20 4.08 
คณะประมง 223 135 49 4.23 4.15 3.93 4.27 4.12 
คณะมนุษยศาสตร์ 539 316 113 4.24 4.12 4.06 4.28 4.16 
คณะวนศาสตร ์ 290 194 82 4.27 4.04 3.90 4.31 4.12 
คณะวิทยาศาสตร์ 594 297 127 4.23 4.07 3.92 4.26 4.11 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1,486 976 302 4.15 3.97 3.89 4.12 4.02 
คณะศึกษาศาสตร ์ 511 381 109 4.45 4.38 4.29 4.45 4.38 
คณะเศรษฐศาสตร์ 809 524 173 4.16 4.03 3.87 4.20 4.05 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 91 80 23 4.13 3.93 3.93 3.99 4.00 
คณะสังคมศาสตร*์* 1,066 594 185 4.28 4.13 4.01 4.31 4.17 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 94 82 24 4.09 3.98 3.76 4.24 4.00 
คณะสิ่งแวดล้อม 32 28 11 4.40 4.32 4.18 4.36 4.31 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 507 322 103 4.16 4.09 3.94 4.24 4.09 
โครงการสหวิทยาการ 102 58 22 4.56 4.53 4.32 4.48 4.47 
2. วิทยาเขตกําแพงแสน 1,539 1,045 364 4.20 4.02 3.89 4.23 4.08 
คณะเกษตร กาํแพงแสน 457 273 98 4.17 3.97 3.78 4.14 4.01 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 65 51 20 4.49 4.36 4.23 4.48 4.39 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

337 230 76 3.96 3.79 3.70 4.04 3.87 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

528 368 121 4.25 4.06 3.94 4.27 4.13 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละ 
พัฒนศาสตร ์

130 103 43 4.35 4.18 4.18 4.38 4.26 

โครงการสหวิทยาการ 22 20 6 4.40 4.37 4.15 4.33 4.31 
 
 

 



 

หนา 86 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 

        
คะแนนเฉลี่ยการประเมิน โดยผู้ใช้บัณฑิต 

(คะแนนเต็ม 5 )   
วิทยาเขต / คณะ ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
รุ่นปี

การศึกษา
2553 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ที่ทํางาน
และ มี
นายจ้าง 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา ตรี 
โท และเอก
ที่ได้รับ การ
ประเมิน 

1. 
ด้าน 

สํานึกดี 

2. 
ด้าน
มุ่งม่ัน 

3. 
ด้าน 

สร้างสรรค ์

4. 
ด้าน 

สามัคคี 

รวม 

3. วิทยาเขตศรีราชา 1,853 1,258 396 4.12 3.90 3.81 4.16 3.98 
คณะวิทยาการจัดการ 1,164 745 248 4.15 3.95 3.87 4.18 4.02 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 227 177 48 4.17 3.91 3.77 4.17 3.99 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 306 214 67 4.03 3.71 3.63 4.12 3.85 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 43 25 9 3.82 3.44 3.38 3.89 3.61 
คณะเศรษฐศาสตร์ 113 97 24 4.09 4.05 3.92 4.08 4.04 
4. วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

712 517 158 4.20 4.02 3.88 4.22 4.06 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

91 70 23 4.01 3.79 3.61 4.16 3.87 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

271 168 55 4.06 3.86 3.77 4.07 3.93 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

347 278 79 4.34 4.18 4.01 4.35 4.21 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

3 1 1 5.00 5.00 4.70 5.00 4.93 

 

 การคํานวณคะแนนในภาพรวม 
 

   ดังน้ัน ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 

     = 
 
 

=           
 
 =     

       

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 16.2 คะแนนเฉล่ีย 4.00     คะแนนเฉล่ีย 4.08 4.08 บรรลุ 
 
 
 
 
 

4.08 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินระดับปรญิญาตรี + ผลรวมค่าคะแนนประเมินบณัฑิตระดับปริญญาโท+ผลรวมค่าคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาเอก 
จํานวนบัณฑิตระดับระดับปริญญาตรี + ปรญิญาโท + ปริญญาเอก 

(1,834*4.03) + (718*4.17) + (43*4.44) 
(1,834 + 718 + 43) 
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รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2 – 1 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา 2555 

16.2 – 2 ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2555  บนเว็บไซด์ของ 
กองแผนงาน ท่ี http://www.planning.ku.ac.th และบัณฑิตวิทยาลัย  
ท่ี http://www.grad.ku.ac.th 

16.2 - 3 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2555 

16.2 - 4 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ มี ต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รุ่นปีการศึกษา 2553 

แหล่งข้อมูล  :  นายจ้างของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   
    

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบันโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน อยู่ในระดับต้ังแต่ 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 

  4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะท่ีกําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ  

 

ผลการดําเนินงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” โดยมีจุดเน้นที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนํา และได้ถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดผลที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนําเข้าบรรจุในแผนหลักของมหาวิทยาลัยทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้มีกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามเอกลักษณ์
และจุดเน้นของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําได้อย่างชัดเจน ภายใต้ระบบการมีส่วนร่วมและประเมินความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาการดําเนินการให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นคุณค่าต่อสังคม และมีผลสะท้อนคุณค่าความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากรางวัลและการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ  ดังนี้ 
 1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน ในปีการศึกษา 2553 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้บัญญัติเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
ดําเนินการคู่ขนานกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่มีตัวบ่งช้ีใหม่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ได้อนุมัติเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ”  (17-1-1) ทั้งนี้ จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยคือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนํา โดยในระหว่างปี 2553-2555 มุ่งให้ความสําคัญในการพัฒนา
ไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์และมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558  ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2555 มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้นในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําอย่างมีเอกลักษณ์ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยดังนี้  (17-1-2) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและ
องค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อความต้องการ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศและเป็นผู้นําในภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 



 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 หนา 89 
 

มาตรการ 
1.1 สานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นในทุกวิทยาเขต ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

1.2 เร่งรัดและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในระดับต่างๆ ได้ อีกทั้งยังเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

1.3 พัฒนาระบบบริหารการวิจยัของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการบริหารหลาย
วิทยาเขต โดยเน้นการบริหารเชิงรกุเพื่อให้สามารถรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยัที่มีศักยภาพและพัฒนา 
สู่การเป็นมหาวทิยาลัยวิจยัชั้นนําในระดับภูมภิาคอาเซียน 

1.4 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ระดมทรัพยากรและร่วมใช้ทรัพยากร 
เพื่อการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพและมีความพร้อม  

1.5 สร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย 
มาตรการ 
2.1 เร่งรัดการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและสร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐาน

และงานวิจัยประยุกต์ และส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรการวิจัยอย่างบูรณาการเช่ือมโยง 
เป็นระบบและต่อเน่ือง พร้อมทั้งให้เกียรติยกย่องนักวิจัยอาวุโสและส่งเสริมให้นักวิจัยอาวุโสเป็นพี่เล้ียงด้านการวิจัย
อย่างจริงจัง  

2.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการวิจัยให้พร้อมรองรับความต้องการข้อมูล
ข่าวสารและความต้องการองค์ความรู้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและรวดเร็วทันเหตุการณ์  

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และในภูมิภาคอาเซียน  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ เ รียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มี
ศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และตอบสนองต่อ
ความต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศ โดยพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้นในทุกวิทยาเขต  
 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรใหม่รวม 14 หลักสูตร เป็นหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ รวม 13 หลักสูตร เช่น วิทยาเขตศรีราชาเปิดสอนหลักสูตรใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและ
การจัดการส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต เป็นต้น และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ในด้านดังกล่าวที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปมาตรฐานคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในปัจจุบัน โดยปรับปรุงหลักสูตรรวม 114 หลักสูตรเป็นหลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตร์รวม 92 หลักสูตร (17-2-1) 

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะเพ่ือเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนและ 
การวิจัย และการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย ได้กําหนดให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และคณะศึกษาศาสตร์ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นคณะนําร่อง  
โดยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  
ชัยเสรี) ได้เข้าพบเพื่อหารือและรับทราบแนวทางการดําเนินงานกลุ่มวิจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556  
ที่ผ่านมา โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักการดําเนินงานกลุ่มวิจัย คือ เข้า Lab ทําวิจัยเป็นทีม สอนสร้างองค์
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ความรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างนิสิตนักวิจัยใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดการความรู้ในการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย 
โดยเน้นด้านพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย ส่ือการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมการจัด
กลุ่มวิจัยและเริ่มดําเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องตามความเช่ียวชาญของกลุ่ม มหาวิทยาลัยฯจึงสนับสนุน 
งบประมาณเพิ่มเติมให้กลุ่มวิชาการโดยจัดสรรแก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 5 ล้านบาท คณะอุตสาหกรรม
เกษตร จํานวน 4 ล้านบาท และ คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 3 ล้านบาท รวมทั้งส้ิน 12 ล้านบาท เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านการวิจัยและส่งเสริมความสามารถในสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน อยู่ในระดับต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการ
ประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ผ่านระบบเครือข่าย
ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้เข้าประเมินจํานวน 1,412 คน มีผลการประเมิน 4.18 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ตามรายละเอียด ดังนี้ (17.1-3-1) 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งรวมของบุคลากรและองค์ความรู้ 4.10 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างความหลากหลายของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน 4.25 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างผลงานและองค์ความรู้ที่สร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
ความเข้มแข็งของสังคม ความสมดุลของส่ิงแวดล้อม และความม่ันคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ
มั่นคงด้านอาหารของชาติ 

4.21 

รวม 4.18 
 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบ 
ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามความเช่ียวชาญเฉพาะ  
เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาไปใช้ประโยชน์และเกิด
ผลกระทบที่สร้างคุณค่าต่อสังคมในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จากงานวิจัยและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ (17-4-1) โดยในปีการศึกษา 2555  
มีการจัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบ มก. ปี 2554-2556 ซึ่งมีการมอบรางวัลให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลงานที่สร้างผลกระทบ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และชุมชน ในการสัมมนา “ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” (17-4-2) 
รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ โดยการผลิตส่ือหลากหลายรูปแบบ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ และส่ือ
ออนไลน์ ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการจัดโครงการอบรมในหัวข้อต่างๆ 
อาทิ เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น การสร้างเตาเผาถ่านและผลิตน้ําส้มควันไม้ เป็นต้น  (17-4-3) อีกทั้ง 
ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย มก. กับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) : ซึ่งเป็น
ระบบศูนย์กลางในการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศภายใต้เว็บไซต์ http://tnrr.in.th ขณะนี้
อยู่ระหว่างดําเนินการจัดการข้อมูลงานวิจัยของ มก. เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้บริการสืบค้นใช้ประโยชน์
ข้อมูลงานวิจัยทั่วประเทศ (17-4-4) 
 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของโลก 
ในด้านการเกษตร อาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีอาจารย์ นักวิจัย เช่ียวชาญเฉพาะในสาขาต่างๆ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน Refereed 
Journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต และ
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อุตสาหกรรม ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  ในการจัดอันดับ QS Ranking มหาวิทยาลัยได้รับการจัด
อันดับสาขา Agrieulture and Forestry เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 3 ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับ 
33 ของโลก  นอกจากนี้ปี พ.ศ. 2555 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ ในด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ดังนี้ (17-5-1) 
 1) ศ.ดร.สายชล ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจําปี  
พ.ศ. 2554 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 2) รศ.ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์ ได้รับรางวัล The Best Practice Awards ผลงานทางวิชาการ เรื่อง 
"The Role of Thailand Cooperatives in Poverty Alleviation" จากงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการทาง
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
 3) รศ.ดร.อภิชาต วรรณวิจิตร ได้รับคัดเลือกบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจําปี 2555 จากสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 4) ดร.ชิราวุฒิ  เพชรเย็น ได้รับรางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยมประจําปี 2555 
(Outstanding Award 2012) ภายใต้ผลงาน Preparation of LLDPE Reinforced Nano Silica/LDPE/LLDPE 
Multilayer Film for Microwavable Packaging Materials สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย(สวทช.) 
 5) รศ.ดร.วีระสิทธิ์  สรรพมงคลไชย ได้รับรางวัล The Consumer Affairs Minister's Award ทําเนียบ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย 
 6) นายนิพัฒน์  ล้ิมสงวน นางสาววราภรณ์  ประเสริฐ  นางจุฬาลักษณ์  จารุนุช นางสาวพิสมัย   
ศรีชาเยช นายพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ ได้รับรางวัล SLIM Posty Award (GSICA & KFN Posty Awards)  
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง " Effect of storage condition on physical and, chemical and 
functional properties of extruded snack งานประชุมวิชาการ Shelf life International Meeting 2012  
ณ Changwon ประเทศเกาหลีใต้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 17 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 
รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
17-1-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 5/2554 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2554  
17-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
17-2-1 สรุปรายชื่อหลักสูตรเปิด/ปรับปรุง ปีการศึกษา 2555 
17-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม

จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย ท่ีเว็บไซต์กองแผนงาน 
http://regis.ku.ac.th/identity/process/rpt_score_univ.php 

17-4-1 สรุปการจัดประชุม สัมมนา บรรยาย และเสวนาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัย ประจําปี 2555 
17-4-2 การสัมมนา เร่ือง "ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม" 
17-4-3 www.rdi.ku.ac.th 
17-4-4 ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) 
17-5-1 ข้อมูลรายชื่อบุคลากรท่ีได้รับรางวัล ประจําปี 2555 (1 มิ.ย. 2555- 31 พ.ค. 2556) 

แหล่งข้อมูล  :   กองกลาง กองบริการการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   กองแผนงาน 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาในเชิงระบบนับแต่
การจัดระบบและกลไกการพัฒนา และบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สําหรับคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการประจําปี ฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่งหน้าที่ มีการจัดระบบการจัดการความรู้ในทุก
หน่วยงาน  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อม 
และทักษะเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อเป็นการสะท้อนถึงผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตและคุณภาพของ
บัณฑิต  มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  และ
ติดตามผลคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อีกด้วย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ
ผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.30 คะแนน อยู่ในระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตาราง 
ที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 
2.1 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

3 ข้อ 
4 ข้อ 

(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3 
และ 7) 

4 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3 

และ 7) 
  3.00 3.00 

สกอ. 
2.2 

อาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ  
 

1,612.50 ร้อยละ 
57.59 

1,612.50 ร้อยละ 
57.59   4.80 4.80 

2,800 2,800 
สกอ.
2.3 

อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  
21 

564.50 ร้อยละ 
20.16 

564.50 ร้อยละ 
20.16   3.36 3.36 2,800 2,800 

สกอ. 
2.4 

ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.5 

ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.6 

ระบบและกลไก 
การจัดการเรียน 
การสอน 

7 ข้อ 
5 ข้อ 

(ได้แก่ข้อ 1, 3, 4, 
5 และ 6) 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 3, 4, 

5 และ 6) 
  3.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 
2.7 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.8 

ระดับความสําเร็จ 
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนักศึกษา 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
1 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน  
ปี 

 
ร้อยละ  

80 

 
6,567 ร้อยละ 

86.40 

 
6,567 ร้อยละ 

86.40 

 
 

 
 

 
4.32  

 
4.32  

7,601 7,601 

สมศ. 
2 

คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน 
4.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.05 

ค่าเฉล่ีย 
4.05   4.05 4.05 

สมศ. 
3 

ผลงานของผู้สําเร็จ
ศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
ร้อยละ  

20 

 
619 ร้อยละ 

22.93 

 
619 ร้อยละ  

22.93 

 
 

 
 

 
4.59  

 
4.59  

 2,699  2,699 

สมศ. 
4 

ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
ร้อยละ  

60 

 
110.50 ร้อยละ  

65.77 

 
110.50 ร้อยละ  

65.77 

 
 

 
 

 
5.00 

 
5.00  

  168 168 

สมศ. 
14 

การพัฒนาคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย 
4.43 

ค่าเฉลี่ย 
4.54 

ค่าเฉล่ีย 
4.54 

 3.78  3.78  

 รวม 4.30 
คะแนน 

4.30 
คะแนน 

 ผลการประเมิน ดี ดี 
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ตัวบ่งชี้สกอ. ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
เป้าหมาย : 3 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน" กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ :  สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุง ท่ี ยังไม่ไ ด้ดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร
ท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับ ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตร
วิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ 
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ 
ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้  
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด 

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการเปิด
หลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการ/หน่วยงานรับผิดชอบตามลําดับ ดังนี้  
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1) คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร (คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) ระดับภาควิชาดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา พร้อมรายงานผลวิจัยสถาบัน  
3) เมื่อที่ประชุมภาควิชาเห็นชอบเสนอต่อไปยังคณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการของคณะ/
สาขาวิชา เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ/สาขาวิชา 4) จากน้ันนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
ให้ความเห็นชอบ 5) คณบดีเสนอคณะกรรมการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็น
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก่อน) 6) เมื่อผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากล่ันกรอง 7) นําเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติเปิดสอนตามกําหนดเวลาที่ระบุ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอเรื่องการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
การเปิดสอนโครงการพิเศษ และปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 (2.1-1-1)  
 ด้านระบบสนับสนุน มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษาร่วมกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์  
ไ ด้ จั ด ทํ า โ ป ร แ ก ร ม แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ส น อ ข อ เ ปิ ด แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php) เพื่อเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าในการรายงานผล
การเปิดและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อเป็นระบบติดตามและแจ้งเตือน
การดําเนินการของคณะและวิทยาเขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (2.1-1-2) การแจ้ง
เตือนได้มีการดําเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. และมีการแจ้งผ่านเป็นบันทึกข้อความ (2.1-1-3) 
และเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา  

ด้านระบบการติดตามมหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาการติดตามการ
ดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบกําหนดตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงและการจัดทํา มคอ. ของหลักสูตร
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้อนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 14 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 114 หลักสูตร (2.1-1-4)รายละเอียด
ดังปรากฏในข้อมูลระบบสนับสนุนhttps://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php  

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการการปิดหลักสูตร โดยกําหนดให้หลักสูตรใดที่ไม่มี
การเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตรติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือคณะ/ภาควิชาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรปิดหลักสูตร ให้เสนอขอปิดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด (2.1-2-1) โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
(2.1-2-2) และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปิดหลักสูตรภายใน 30 วันหลังจากได้รับ
การอนุมัติให้ปิดหลักสูตร (2.1-2-3) รวมทั้ง มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนกระบวนการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตร แสดงรายการปิดหลักสูตรhttps://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=archive 
 โดยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (2.1-2-4, 2.1-2-5, 2.1-2-6)  

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  
ทุกข้อ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2555 
มีหลักสูตรที่เปิดสอนตามกรอบมาตรฐานฯจํานวน 249 หลักสูตร จากจํานวนทั้งส้ิน 377 หลักสูตร (398 สาขาวิชา) 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแล้ว (2.1-3-1) โดยมี 128 หลักสูตร จะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2556 
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ในส่วนของการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมหาวิทยาลัยได้มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้ว  
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมีมาตรการส่งเสริมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี และกระบวนการตรวจสอบ
หลักสูตรอนุมัติ โดยที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ได้มีมติกําหนด
มาตรการจูงใจ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ มีมาตรการสนับสนุนในการนําเสนอตัวอย่างที่ดี และการให้
รางวัลชมเชย และการประชาสัมพันธ์และดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล การแจ้งเตือนโดยรายงานที่ประชุมคณบดี และ
มาตรการแจ้งระงับการเปิดรับนิสิตและปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย (2.1-3-2) กองบริการการศึกษาร่วมกับ
สํานักบริการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบติดตามและรายงานหลักสูตรที่ถึงรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร 
ตามมาตรการส่งเสริมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติ
หลักสูตร (https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/ index.php) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและ
ติดตามหลักสูตรว่าเปิดสอนหรือปรับปรุงมาแล้วกี่ปี ทั้งนี้คณะต้องดําเนินการตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งหลักสูตรที่อยู่ในรอบ 3 ปี ต้องเร่งดําเนินการทําวิจัยสถาบัน และรอบ 4 ปี ต้องส่งวิจัยสถาบัน 
และร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรแล้ว เสนอมหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการพิจารณา
ระดับคณะ สําหรับกรณีไม่ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด ให้คณะกรรมการการศึกษารายงาน
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยรับทราบและระงับการรับนิสิต 
ในปีถัดไป อีกทั้งยังมีหนังสือติดตามและขอให้เร่งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุง  
(2.1-3-3)   
 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ คณะวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการเสนอขอการรับรองหลักสูตร 
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร บริหารจัดการการเรียนการสอนและกํากับดูแล
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาผ่านทางผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการระดับภาควิชา คณะและวิทยาเขต 
และดูแลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการการศึกษา กองบริการการศึกษา  
สํานักทะเบียนและประมวลผล และบัณฑิตวิทยาลัย 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ  
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบระยะเวลา 
ที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการการศึกษา มีหน้าที่
กํากับดูแลในด้านนโยบายและแนวปฏิบัติการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 
สําหรับคณะ/สาขาวิชา โดยคณะกรรมการประจําคณะ และในระดับหลักสูตรกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย 3-5 คนเป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ในการควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ทุกๆ 5 ปี  อีกทั้งมีการจัดทํารายงานหลักสูตรเป็นประจําทุกปีและรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 
60 วันหลังจากส้ินสุดปีการศึกษา รวมถึงการพัฒนา/ปรับปรุง การดูแลการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด (2.1-4-1)  รวมทั้งให้จัดทําวิจัย
สถาบันพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้จัดทําหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-4-2) หลักสูตรใหม่ จํานวน 14 หลักสูตร และ
ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 114 หลักสูตร จนครบหมดทุกหลักสูตร สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ได้มีการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทําระบบสนับสนุน  



 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 หนา 97 
 

“มคอ .ออนไลน์” เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(https://tqf.cpe.ku.ac.th/) 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ  
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ 
โดยคณะกรรมการการศึกษาได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําหลักสูตร โดยให้แต่ละคณะมีการทําวิจัยสถาบันและ 
มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร และนําผลที่ได้
จากการวิจัยสถาบันมาประกอบการพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรต่อไป (2.1-5-1) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของทุกหลักสูตรมีหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลให้การ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมิน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (2.1-5-2) อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถดําเนินการตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี้และครบทุกหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  
มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และง) 
มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติเปิดสอนจํานวนทั้งหมด 377 หลักสูตร (398 สาขาวิชา) และเป็นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 251 หลักสูตร (255 สาขาวิชา) จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 83 
หลักสูตร (87 สาขาวิชา) หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 167 หลักสูตร (167 สาขาวิชา) หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร (1 สาขาวิชา) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 
250 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 66.31 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (2.1-7-1) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  
มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 251 
หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 250 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
เอก จํานวน 83 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 167 หลักสูตร โดยมีจํานวนนิสิตในทุกหลักสูตร 
ทุกระดับ (ไม่นับรวมสถาบันสมทบ) ซึ่งมีทั้งส้ินจํานวน 62,282 คน มีจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 11,495 คน 
(ข้อมูลจากรายงานประจําปี บัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555) มีนิสิตบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนทั้งหมด 8,207 คน คิดเป็นร้อยละ 13.18 (2.1-8-1) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ  ตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สกอ. ที่ 2.1 3 ข้อ 4 ข้อ  
(ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 3 

และ 7  

3.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/1787 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554  เร่ือง ข้ันตอนการเสนอขอ
อนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษ และปฏิทินการเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2.1-1-2 เว็บไซต์ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php)  

2.1-1-3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10106/ว 1361 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2556 เร่ือง ขอให้เร่ง
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทํา มคอ. หลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2.1-1-4 สรุปจํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงและเปิดใหม่ ในปีการศึกษา 2555  
2.1-2-1 แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2.1-2-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/4968 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552   

เร่ือง มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา  
2.1-2-3 หนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ว 409 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2551 เร่ือง แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร 

สาขาวิชา   
2.1-2-4 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.10107/10955 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2555 เร่ือง อนุมัติปิด

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)  
2.1-2-5 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.10107/13011 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555  

เร่ือง อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู  
2.1-2-6 

 
บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.10107/13010 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555  
เร่ือง อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

2.1-3-1 ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรท้ังหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-3-2 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.10102/20639 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 เร่ือง มาตรการส่งเสริม

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี และกระบวนการตรวจสอบหลักสูตรอนุมัติ 
2.1-3-3 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.10102/ว.15357 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 เร่ือง ให้เร่ง

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.1-4-1 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.10106/0028 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2554 เร่ือง การกําหนดภาระ
งานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2.1-4-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/7284 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553  เร่ืองอนุมัติการจัดทํา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) และข้ันตอน
การดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-5-1 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.10101/0869 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2556 เร่ือง การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

2.1-7-1 ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-8-1 ตารางแสดงจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 
แหล่งข้อมูล  :   งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก.  
          และบัณฑิตวิทยาลัย 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  : งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้สกอ. ที่ 2.2 : อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เป้าหมาย : ร้อยละ 55   
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เลือกใช้แนวทางที่ 1 แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  และ ง :  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็น   
                                                คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน  
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงเกิน 6 เดือน 
จํานวน 2,543 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จํานวน 257 คน  ในจํานวนอาจารย์ทั้งหมด จํานวน 2,800 คน   
โดยมีอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ ดังนี้ 

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 69 คน     คิดเป็นร้อยละ 2.46 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า จํานวน 1,118.50 คน   คิดเป็นร้อยละ 39.95 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จํานวน 1,612.50 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.59 
 

หมายเหตุ  :  (1)   จํานวนอาจารย์ประจํา ได้แก่  อาจารย์ข้าราชการ  อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์พนักงานราชการ อาจารย์พนักงาน
เงินรายได้ อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณและเงินรายได้ ที่มีสัญญาจ้างในรอบปีการศึกษา 2555ที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ไม่นับรวมอาจารย์พิเศษ 

 (2)   จํานวนอาจารย์ประจําทุกประเภทไม่นับรวมจํานวนอาจารย์ที่สอนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

 

สูตรการคํานวณ :  
1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =  

    
    =   1,612.50  x  100    =    57.59 

                2,800 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5  

    คะแนนที่ได ้  =  
 
 

คะแนนที่ได้    =   57.59 x 5      =     4.80  คะแนน 
                  60 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน  
สกอ.  ที่ 2.2 ร้อยละ 55 ร้อยละ 57.59 4.80 บรรลุ 

 
 

  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     
            จํานวนอาจารย์ประจาํทั้งหมด X 100 

                 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก   x 5 
  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2 – 1 ตารางแสดงจาํนวนอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 
 (1 มิ.ย. 2555–31 พ.ค. 2556) 

 2.2 – 2 ตารางแสดงจาํนวนอาจารย์ประจําจําแนกตามวิทยาเขต คณะ และ ระดับการศึกษา  
ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 2555–31 พ.ค. 2556) 

แหล่งข้อมูล  :  กองการเจ้าหน้าท่ี    
หน่วยงานท่ีรวบรวม : กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา 102 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 
ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 2.3 : อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 21   

เกณฑ์การประเมิน :   
เลือกใช้แนวทางที่ 1 แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1และ ง : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ 
                                             ศาสตราจารย์รวมกันที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ30 ขึ้นไป   
ผลการดําเนินงาน  
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมด จํานวน 2,800 คน ที่ปฏิบัติงานจริง
เกิน 6 เดือน จํานวน 2,543 คน และลาศึกษาต่อ จํานวน 257 คน  โดยอาจารย์ประจํามีตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

อาจารย์ประจําที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน 1,642 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.00   
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  611.50 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.84   
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  จํานวน 518.50 คน   คิดเป็นร้อยละ 18.52   
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์   จํานวน 46 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.64 
สัดส่วนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่มีตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ขึ้นไปจํานวน 564.50 คน  

คิดเป็นร้อยละ 20.16 โดยมีรายละเอียดตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ จําแนกตามหน่วยงาน ดังนี้   

 

วิทยาเขต/คณะ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ม.เกษตรศาสตร์ 62 801 761 1,624 3 163.5 445 611.5 3 147 368.5 518.5 1 7 38 46 2,800 
วิทยาเขตบางเขน 32 369 528 929 3 127.5 367 497 2 114 312 428 1 6 31.5 38.5 1,892.5 
คณะเกษตร 1 29 53.5 83.5 - 7 25 32 2 8 30.5 40.5 - - 9.5 9.5 165.5 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ - 14 8.5 22.5 - - - - - 1 - 1 - - - - 23.5 
คณะบริหารธุรกิจ - 14 31 45 1 9 10 20 - 13 8 21 - - - - 86 
คณะประมง 1 10 20 31 - 6 15 21 - 2 13 15 - - 1 1 68 
คณะมนุษยศาสตร์ 18 77.5 30 125.5 - 16 22.5 38.5 1 1.5 18.5 20 - 1 - 1 185 
คณะวนศาสตร์ - 12 18 30 - 2 31 33 - 2 12 14 - - 1 1 78 
คณะวิทยาศาสตร์ - 38 114.5 152.5 - 19 51 70 - 12 49 61 - 1 5 6 289.5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 30 83.5 123.5 - 20 71 91 - 22.5 65 87.5 - - 2 2 304 
คณะศึกษาศาสตร์ - 14 41.5 55.5 1 4 32 37 - 6.5 18 24.5 - - - - 117 
คณะเศรษฐศาสตร์ - 11.5 44 55.5 - 8.5 20 28.5 - 10.5 17 27.5 - 1 1 2 113.5 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ - 17.5 14 31.5 1 9 5 15 - 4 3 7 - 1 2 3 56.5 
คณะสังคมศาสตร์ - 39.5 16 55.5 - 4 17 21 - 13 13 26 - 2 3 5 107.5 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ - 48 22.5 70.5 - 11 30 41 - 9.5 19 28.5 - - 2 2 142 
คณะส่ิงแวดล้อม - 3 8 11 - - 5 5 - 2 9 11 1 - 3 4 31 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 9 23 33 - 8 30 38 - 2.5 29 31.5 - - 1 1 103.5 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - 1 1 2 - 1 3 4 - - 1 4 7 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์
เพ่ือการค้นคว้าและ
พัฒนาด้านพืชศาสตร์ 

- - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 

สํานักงานอธิการบดี - - - - - 1 1 2 - - 3 3 - - - - 5 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

1 - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - 2 
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หมายเหตุ  : (1)  จํานวนอาจารย์ประจํา ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์พนักงานราชการ  
อาจารย์พนักงานเงินรายได้ อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณและเงินรายได้ ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ท่ีมี
สัญญาจ้างในรอบปีการศึกษา 2555 ท้ังนี้ไม่นับรวมอาจารย์พิเศษ 

    (2)  จาํนวนอาจารย์ประจําทุกประเภทไม่นับรวมจํานวนอาจารย์ท่ีสอนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

สูตรการคํานวณ :  
 1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = 
   
              =   564.50  x 100    =   20.16 
                         2,800 
 

วิทยาเขต/คณะ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - - - - 5 
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 2 
วิทยาเขตกําแพงแสน 12 162.5 145 318.5 - 21 62 83 1 24 48.5 73.5 - - 5 5 480 
คณะเกษตร กําแพงแสน - 33 31.5 64.5 - 6 32 38 - 10 32 42 - - 4 4 148.5 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - 11 12 23 - 1 3 4 1 - 1 2 - - - - 29 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

- 36 19 55 - 4 10 14 - 2 6.5 8.5 - - - - 77.5 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

8.5 64.5 68 141 - 6 7 13 - 8 5 13 - - 1 1 168 

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

- 12 13 25 - 4 10 14 - 2 4 6 - - - - 45 

สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 

2.5 5 1 8.5 - - - - - 1 - 1 - - - - 9.5 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน 

0.5 1 - 1.5 - - - - - 1 - 1 - - - - 2.5 

วิทยาเขตศรีราชา 15 128 43 185.5 - 10 10.5 20.5 - 4.5 6.5 11 - 1 1.5 2.5 219.5 
คณะวิทยาการจัดการ - 34 9 43 - 7 1.5 8.5 - - - - - - - - 51.5 
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา 2 44 7 53 - 1 2 3 - - 1.5 1.5 - - 0.5 0.5 58 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชา 

6.5 23.5 13 43 - 2 5 7 - 2.5 0- 2.5 - 1 - 1 53.5 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

0 10 4 14 - - - - - 2 4 6 - - 1 1 21 

วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ 

6 15.5 10 31.5 - - 2 2 - - 1 1 - - - - 34.5 

สํานักงานวิทยาเขต 
ศรีราชา 

- 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

วิทยาเขตเฉลิมพระ-
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

4 141.5 45.5 191 - 5 6 11 - 4.5 1.5 6 - - - - 208 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 

- 20.5 22.5 43 - 1 1 2 - - - - - - - - 45 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

- 68.5 15 83.5 - 3 4 7 - 0.5 1.5 2 - - - - 92.5 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

4 52.5 8 64.5 - 1 1 2 - 4 - 4 - - - - 70.5 

จํานวนอาจารยป์ระจําที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ X 100 
 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้    =   
 
 
       =  20.16  x 5    =   3.36 คะแนน 
   30 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน การประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.  ที่ 2.3 ร้อยละ 21  ร้อยละ 20.16 3.36 ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3 – 1 ตารางแสดงภาพรวมจํานวนอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามตําแหน่ง

ทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2555  
 2.3 – 2 ตารางแสดงรายละเอียดจํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามวิทยาเขต คณะ  

ในรอบปีการศึกษา 2555 
แหล่งข้อมูล  :   กองการเจ้าหน้าท่ี    
หน่วยงานท่ีรวบรวม : กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               รอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5  

X 5
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ตัวบ่งชี้สกอ. ที ่2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เป้าหมาย : 7 ข้อ  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
ท่ีกําหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะ
ท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยมีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรซ่ึงมีอธิการบดีเป็นประธาน มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดทําหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการวางแผน ควบคุมดูแล และติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนประเมินผลความสําเร็จของแผนเพื่อนําข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ ดงันี ้
        1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 แผนการบริหารบุคลากร 
 โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.4-1-1) กําหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด โดยจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ.  2552–2555 (2.4-1-2) ซึ่งดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผน
อัตรากําลัง 4 ปีของสถาบัน เพื่อกําหนดกรอบตําแหน่ง อันดับเงินเดือนของตําแหน่ง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่ง และจํานวนอัตรากําลังที่พึงมีในมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด นอกจากน้ียังมีกระบวนการ
วางแผนการบริหารอัตรากําลังในระยะส้ันและระยะยาวของมหาวิทยาลัย และมีการวิเคราะห์แผนอัตรากําลังโดยนํา
ข้อมูลโครงสร้างภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูลด้านภาระงานสอน ข้อมูลด้านงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนํามาพิจารณาวิเคราะห์แนวโน้มภาระงานด้านการเรียนการสอน จํานวนนิสิตเต็มเวลา กรอบอัตรากําลังปัจจุบัน 
และแผนงานในอนาคต จํานวนอัตรากําลังที่ เกษียณ มีการวิเคราะห์อัตราบุคลากรท้ังจากสายวิชาการและ 



 

หนา 106 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเต็มเวลาและภาระงานในอนาคตจาก
แผนหลักสูตรและเป้าหมายจํานวนรับนิสิต และมีการวางแผนการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติ
ที่ดีเพื่อมาทํางานในองค์กร สําหรับการวิเคราะห์อัตรากําลังแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 -  การวิเคราะห์อัตรากําลังสายวิชาการ ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเต็มเวลา และ
แนวโน้มภาระงานในอนาคตจากแผนหลักสูตรและเป้าหมายนิสิต และเพื่อกําหนดแนวทางให้ได้มา ซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีเข้ามาสู่องค์กร   

-  การวิเคราะห์อัตรากําลังสายสนับสนุน ใช้วิธีการวิเคราะห์สัดส่วนจํานวนอัตรากําลังสายวิชาการ 
ต่อสายสนับสนุน และวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทางดังนี้ 

1) วิเคราะห์กรอบอัตราตามเกณฑ์ สกอ. โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์
สัดส่วนจํานวนอัตรากําลังสายวิชาการต่อสายสนับสนุน = 1 : 1 

2) วิเคราะห์กรอบอัตราตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายอัตรากําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) และพิจารณาตามกรอบโครงสร้างมาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กําหนด 
และตามการกําหนดโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

3) วิเคราะห์อัตรากําลังตามภาระงานเดิม และภาระงานใหม่ โดยพิจารณาจากภาระงาน 
ที่เพิ่มขึ้น 
 มหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรรอัตรากําลัง 
ให้เป็นไปตามแผน (2.4-1-3,2.4-1-4) และได้กระจายอํานาจให้แต่ละหน่วยงานดําเนินการสรรหาบุคคลตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2546 (2.4-1-5) บุคคลที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (2.4-1-6) และ 
มีความรู้ ความสามารถตามที่  ก .พ .อ .  กําหนด  แล้วนํา เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติการจ้าง เมื่อได้รับบุคลากรเข้ามาบรรจุตามกระบวนการสรรหา
แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกสายงานโดยได้ดําเนินการวางแผน
พัฒนาบุคลากรดังนี้  
 แผนการพัฒนาบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้าง
เครือข่ายบุคลากรต้ังแต่แรกบรรจุ ด้วยการจัดให้บุคลากรประเภทต่างๆ เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงาน ซึ่งเป็นโอกาส
แรกที่บุคลากรจะได้รู้จักและคุ้นเคยกับผู้ร่วมงานข้ามสายงาน ก่อให้เกิดความเป็นมิตร ผูกพันเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะ
ได้พึ่งพาอาศัยกันตามบทบาทภารกิจที่แต่ละคนรับผิดชอบ เน้นจุดร่วมการสร้างสรรค์สัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีใน
การทํางาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญ ทักษะ อุปนิสัย 
ทัศนคติ และสมรรถภาพเชิงสร้างสรรค์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนําในการ
ระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและให้มีอํานาจต่อรองประชาคมโลก มีการบริหารทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้และความคิดทันสมัย  มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารจัดการ 
รวมทั้งมีจิตสํานึกในการพัฒนางาน มีจิตบริการ มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
(2.4-1-7) จึงให้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น โดยได้แบ่งการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 2 
สายดังน้ี 
 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
(2.4-1-7) เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพตอบสนองตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคณะกรรมการฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฅ
โดยการสํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ในการจัดโครงการอบรมต่างๆ ต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้ง
มีการจัดทําแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ  
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ทั้งจากอาจารย์ใหม่ที่มีอายุราชการ 1-5 ปี และเกิน 5 ปีขึ้นไปและนําข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณากําหนดเป็นแผนการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายปี โดยได้วางแผนดําเนินการอบรมและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย  
โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการได้กําหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการออกเป็น 5 
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” ได้แก่ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรใหม่ 
 - ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาทกัษะเพือ่เพิ่มพนูความรู้ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรยีนการสอน 
 - ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาความรู้ด้านหลักสูตร การสอนระดับอุดมศึกษา การพัฒนามาตรฐาน
วิชาการและหลักสูตรและรายวชิาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
 - ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯ ยังมุ่งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้สอดคล้อง 
กับสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation) 
หรือ AM 2) การบริการที่ดี Service Mind หรือ SM 3) การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise) หรือ E 4) 
คุณธรรมจริยธรรม (Integrity) หรือ I 5) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) หรือ TW ซึ่งมีโครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสามารถดูได้จาก http://eduserv.ku.ac.th/ 
ซึ่งมีทั้งโครงการปัจจุบันและโครงการที่ได้ดําเนินการมาแล้ว ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 11 โครงการ (2.4-1-9) 
ดังน้ี 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน 
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการ “ความพร้อมและบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” 

3) รายงานผลการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรกึษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
4) รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5) รายงานผลการจัดโครงการอบรม เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน 
6) โครงการสัมมนาอาจารย์ประจําปี 2556 เรื่อง เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยช้ันนําและการเปล่ียนแปลง

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อแข่งขันในเวทีโลก 
7) โครงการปฐมนิเทศและอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รุ่นที่ 2  ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รุ่นที่ 3  ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จ.สกลนคร 
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้บุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง โดยให้หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลการวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของตน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตรงความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (2.4-1-10) นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามหนังสือ
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เลขที่ ศธ.0513.10103/ว.655 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จากน้ันมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงาน 
ส่งมาพิจารณาประกอบกับสมรรถนะหลัก มาวิเคราะห์จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายปี (2.4-1-11) ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร โดยได้จัดทําแผนกิจกรรมทั้งหมด 4 แผน ได้แก่ 

1) แผนพัฒนาบุคลากรใหม่ 
2) แผนพัฒนาผู้บริหาร 
3) แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
4) แผนส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อไปตามแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดไว้  
(2.4-1-12,2.4-1-13) 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด
มหาวิทยาลัยฯ มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ  มีความโปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน เมื่อวันที่ 
7 พฤษภาคม 2546 (2.4-2-1) และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการกําหนดกรอบตําแหน่ง  อันดับเงินเดือนของตําแหน่ง  
รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามแนวทางโครงสร้าง
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งประเภททั่วไป  ตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (2.4-2-2) และได้มี
การพัฒนาคณาจารย์ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทุกโครงการ  โดยมีการทําสรุปโครงการเป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงานเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร (2.4-2-3) และ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตระหนักถึง
บทบาทของการปฏิบัติงานในเชิงรุก ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ โดยมีหน่วยงานต่างๆรับผิดชอบดําเนินการ โดยมีการจัดทําการประเมินผลแผนการดําเนินงานเพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (2.4-2-4) และได้ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังเข้า
ร่วมโครงการ ของบุคลากรรายบุคคล (2.4-2-5 , 2.4-2-6) 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของสภาพแวดล้อม การจัดการ
พื้นที่ที่เหมาะสม เช่น กําหนดพื้นที่การเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศการทํางาน และการเรียนการสอน โดยใช้
หลัก 5 ส. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีในมหาวิทยาลัย (2.4-3-1)  มีสวัสดิการ 
ในการดูแลสุขภาพบุคลากรทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี (2.4-3-2)  การจัด
โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (2.4-3-3) การจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกําลังกาย (2.4-3-4) 
รวมทั้งสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรเม่ือเจ็บป่วยหรือประสบภัย จากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย  
(2.4-3-5) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล มีการจัดโครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 (2.4-3-6) และสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการของมหาวิทยาลัยประจําปี 2555 (2.4-3-7) และมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจากทั้ง 2 สายของมหาวิทยาลัย
นําเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นในระดับชาติต่อไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบ
ข้อมูลการให้รางวัลจากแหล่งต่างๆ และมีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น 
การประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืนๆ  มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบันทึกในทะเบียนประวัติ  
เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  ด้านการบริการ
วิชาการ  ด้านการวิจัย  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเป็น
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ประจําทุกปี สําหรับสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นเป็นประจําทุกปีเช่นกัน และทําการมอบ
รางวัลพร้อมทั้งวุฒิบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ในงานวันขอบคุณบุคลากรประจําปี 2555 (2.4-3-8, 2.4-3-9)  นอกจากนี้ยังได้ดําเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ 
(2.4-3-10, 2.4-3-11) และมีการเสนอช่ืออาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกโครงการต่างๆ ที่แจ้งมา เช่น รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลหม่อมงามจิตต์ 
บุรฉัตร เป็นรางวัลส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจําปี 2555  
      4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา 
มาใช้ในการจัดการเ รียนการสอนและการวัดผลการเ รียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนการปฏิ บั ติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยฯ ได้มีระบบติดตามให้คณาจารย์นําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังนี้ 

4.1 มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์  มีการประเมินการเรียนการสอน 
ทุกภาคการศึกษา มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและประเมินการเรียนการสอน การให้
คําปรึกษากับนิสิตแบบออนไลน์ (2.4-4-1) 

4.2 มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการดําเนินการกับอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือ
แก้ไขคะแนนตามเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา (2.4-4-2) 

4.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาโดยนิสิตผ่านระบบเครือข่ายทุกวิทยาเขต 
(https://eassess.ku.ac.th/) (2.4-4-4) เพื่อเป็นข้อมูลในการนําไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารย์  
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิตเป็นรายวิชาทั้งในระดับภาควิชา
และคณะวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ภาคต้นมีค่าเฉล่ีย 4.40 และภาคปลายมีค่าเฉล่ีย 4.43 

4.4 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา มหาวิทยาลัยได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต จากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2551 ซึ่งให้กรรมการวิชาการของแต่ละคณะเป็นผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์
รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา (2.4-4-5) ตลอดจนการรายงานผล
การปรับปรุงอันเกิดจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ในระดับคณะมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในทุกหลักสูตร หรือมีการกําหนดให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้า
ภาควิชา ได้รับสิทธิเข้าดูผลการประเมินอาจารย์โดยนิสิตของอาจารย์ทุกคนในความดูแล และนําผลการประเมินเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการภาควิชา เพื่อกําหนดแผนงานการพัฒนาปรับปรุงในภาพรวมและอาจารย์ดําเนินการปรับปรุง
เนื้อหาการสอนและการจัดทําประมวลการสอนให้เหมาะสมตามผลการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา 

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีระบบการติดตามบุคลากรในการนําความรู้ และทักษะที่ได้
จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยได้ส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้าร่วมโครงการให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลัง
การเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อติดตามว่าบุคลากรท่ีมาเข้ารับการฝึกอบรมได้นําความรู้ และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ การปฏิบัติงานมีการพัฒนาดีขึ้นมากน้อยเพียงใดหลังจากเสร็จส้ินโครงการไปแล้ว 6 เดือน  
เช่น โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. เป็นต้น (2.4-4-6) 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยฯ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
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5.1 มีการเผยแพร่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบัน อุดมศึกษา

(2.4-5-1) 
5.2 มีการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.4-5-2) 
5.3 มหาวิทยาลัยได้กําหนดจรรยาบรรณบุคลากรและจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และออกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (2.4-5-3) 

5.4 ได้เผยแพร่ให้บุคลากรรุ่นใหม่รับทราบผ่านโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นประจําทุกปี (2.4-5-4) 

5.5 มีการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการส่งหนังสือและ
โปสเตอร์จรรยาบรรณอาจารย์ทั้ง 10 ข้อแจกให้อาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งติดประกาศที่คณะ ภาควิชาและวิทยาเขตฯ 
(2.4-5-5) 

5.6 มีการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัย และกองการเจ้าหน้าที่ (2.4-5-6) 

5.7 มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่ อติดตามผลการดํ า เนินงานตามจรรยาบรรณอาจาร ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2.4-5-7) 

5.8 มีการติดตามผลการดําเนินการด้านจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เป็นประจําทุกปี  ในทุกคณะและวิทยาเขต (2.4-5-7) 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยมีการจัดทําแบบสอบถามประเมินการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ และสรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการที่จัดในรอบปีการศึกษา 2555 (2.4-6-1) ประเมินการจัดโครงการ  
มีการวิเคราะห์และประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการในรอบ
ปีงบประมาณ 2555-2556 (2.4-6-2) 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการนําผลการประเมินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการต่างๆ 
รวมทั้งผลการสํารวจความสนใจ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่จัดโครงการอบรมมาทบทวนเพื่อนําผลไปวางแผน
ดําเนินการในปีถัดไป (2.4-7-1) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร มก. ต่อไป (2.4-7-2, 2.4-7-3 และ 2.4-7-4) และนําผลการประเมินการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการต่างๆ รวมทั้งความเข้าใจในหัวข้อที่จัดโครงการอบรมมาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจาณาจัดทําโครงการการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในปีถัดไป (2.4-7-5) เช่น  
 โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีข้อเสนอแนะ ให้มีการศึกษาดูงาน ณ วิทยาเขต  
การจัดโครงการในปี พ.ศ0 2556 จึงจัดที่วิทยาเขตกําแพงแสน และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ภายในวิทยาเขต  
(2.4-7-6)  
 โครงการ “การเตรียมตัวก่อนเกษียณ” มีข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดกิจกรรมการทําบุญร่วมกันที่วัด ควรมีการ
เตรียมชุดสังฆทานสําหรับถวายพระสงฆ์ด้วย ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดเตรียมไปอย่างครบถ้วน (2.4-7-7, 2.4-7-8,  
2.4-7-9)  
 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. มีข้อเสนอแนะ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อ 
การลงทะเบียน ในปีนี้จึงจัดให้มีการตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์ (2.4-7-10, 2.4-7-11)  
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 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการได้มีการนําข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละโครงการที่มีการจัด
สัมมนา/อบรมเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 ในวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 2.1 (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และ วิ จั ย มห า วิ ท ย า ลั ย เ กษต รศ า สต ร์  ( 2 . 4 -7 -1 2 )  และ โ ค ร ง ก า รพั ฒน า ศั ก ยภ าพอ า จ า ร ย์ ใ ห ม่ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี (อาจารย์ที่บรรจุตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป) จํานวน 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน อบรมรุ่นละ 5 วัน หลังจากส้ินสุดโครงการได้ทํา
รายงานอบรมและติดตามผลการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่น 1-3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ 
รองอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 (2.4-7-13) และนําข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรมเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ 
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.4-7-14) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สกอ.  ที่ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-1-2 แผนอัตรากําลัง ปี พ.ศ. 2552–2555 
2.4-1-3 ประกาศ กบม. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง และประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน 
2.4-1-4 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
2.4-1-5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558  
2.4-1-6 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 665/2554 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ข้อมูลการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

2.4-1-7 แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ 2555 และ 2556 

2.4-1-8 หนังสือเวียน เร่ือง การวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ  
ประจําปีงบประมาณ 2553 – 2556 มก. 

2.4-1-9 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีงบประมาณ 
2555 - 2556 

2.4-2-1 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงาน” 

2.4-2-2 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-2-3 แผนการดําเนินงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ มีระยะเวลากําหนดไว้   
ตามเอกสารสรุปโครงการต่างๆ 

2.4-2-4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ 

2.4-2-5 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้าร่วมโครงการ   
- สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 34–รุ่นท่ี 37 

2.4-3-1 หนังสือเวียน เร่ือง เชิญร่วมงาน วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2555 
2.4-3-2 รายงานสรุปผลโครงการตรวจสุขภาพประจําปี 2555 
2.4-3-3 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม “แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ” ประจําปีงบประมาณ 2555 
2.4-3-4 การจัดพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการออกกําลังกาย และภาพบุคลากรใช้งานอุปกรณ์

ออกกําลังกายกลางแจ้งเพ่ือสุขภาพ 
2.4-3-5 รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2.4-3-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-3-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 2773/2555 เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร

ดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 
2.4-3-8 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและ 
ช่วยวิชาการ 

2.4-3-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 1221/2555 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
จัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555  

2.4-3-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555  คร้ังท่ี 1/2555 

2.4-4-1 ระบบประเมินแบบออนไลน์หน้าเว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีการประเมินทุกภาค
การศึกษา 

2.4-4-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง มาตรการดําเนินการกับอาจารย์ผู้สอนท่ีไม่ส่งหรือ
แก้ไขคะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา 

2.4-4-3 ติดตามประเมินผลอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-4-4 https://eassess.ku.ac.th/ 
2.4-4-5 สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน

ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา 
2.4-4-6 การรายงานผลการปรับปรุงอันเกิดจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
2.4-4-7 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศ

พนักงาน มก.และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Routine to Research 
2.4-5-1 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 

24 มิถุนายน 2551 
2.4-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2553 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-5-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกาศ ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2553 
2.4-5-4 การเผยแพร่เร่ืองจรรยาบรรณในคู่มือปฐมนิเทศพนักงาน มก. เพ่ือให้พนักงานได้รับทราบ 
2.4-5-5 

 
หนังสือจรรยาบรรณและโปสเตอร์จรรยาบรรณอาจารย์แจกให้คณะ ภาควิชาและวิทยาเขตนําไป
ติดบอร์ดและแจกคณาจารย์ 

2.4-5-6 เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี www.person.ku.ac.th 
2.4-5-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 3609/2553 เร่ืองแต่งต้ังคณะอนุกรรมการยกร่าง 

การปรับปรุงแนวปฏิบัติและดัชนีชี้วัดจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-5-8 สรุปประเมินผลโครงการจัดประชมุสัมมนาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนแนวปฏิบัติ

ในคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 
2.4-6-1 การดําเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-6-2 ผลการดําเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. 

ประจําปีงบประมาณ 2555 - 2556  
2.4-7-1 สรุปโครงการจัดอบรม/สัมมนา พร้อมท้ังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา 

บุคลากรสายวิชาการ 
1) โครงการอบรม เร่ือง การวัดผลและการประเมินผล 
2) โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3) โครงการสัมมนาด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
5) โครงการอบรม เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6) โครงการอบรม เร่ือง บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาและการให้คําปรึกษาแก่นิสิต 
7) โครงการสัมมนาอาจารย์ประจําปี 2556 เร่ือง เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําและการ

เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เพ่ือแข่งขันในเวทีโลก 
8) โครงการปฐมนิเทศและอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
2.4-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

คร้ังท่ี 1/2555 วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 
2.4-7-3 แผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. 
2.4-7-4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มก. ปี 2556-2560 
2.4-7-5 สรุปโครงการจัดอบรม/สัมมนา พร้อมท้ังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา 

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
2.4-7-6 ประเมินผลโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. ปี 2555 
2.4-7-7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชน์จากการนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ 

ใช้โครงการสัมมนา “การเตรียมตัวก่อนเกษียณ” ปี 2555 
2.4-7-8 รายงานการประชุมฝึกอบรมคร้ังท่ี 7/2555 วันท่ี 27 สิงหาคม 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-7-9 โครงการสัมมนา “การเตรียมตัวก่อนเกษียณ” ปี 2556 
2.4-7-10 รายงานการประชุมฝึกอบรมคร้ังท่ี 8/2555 วันท่ี 9 ตุลาคม 2555 
2.4-7-11 www.person.ku.ac.th/regis/join.php 
2.4-7-12 รายงานการประชุมอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 31 กรกฏาคม 2555 
2.4-7-13 โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-7-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556 
แหล่งข้อมูล  :   กองบริการการศึกษา และกองการเจ้าหน้าท่ี 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  : กองบริการการศึกษา และกองการเจ้าหน้าท่ี 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 2.5 : ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
เป้าหมาย :  7  ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเคร่ือง 

  2. มีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
มีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

  3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

  4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ 
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  
อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ  ดังนี้ 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES  

ต่อเคร่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในรูปแบบเครื่องบริการนิสิต พีซี โน๊ตบุ๊ค มือถือ
และแทปเล็ต รวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนิสิต ซึ่ งได้มีการลงทะเบียนเพ่ือเชื่อมต่อการใช้งาน  
(mac address) กับมหาวิทยาลัยทั้งในลักษณะใช้สายและไร้สาย ให้บริการครอบคลุมในทุกวิทยาเขตรวม 153,115 
เครื่อง (ห้องปฏิบัติการ 10,651 เครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนิสิตลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย 142,464 
เครื่อง) ซึ่งมีจํานวน FTES รวมทุกระดับการศึกษา 57,460.17 มีอัตราการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตเท่ากับ
0.38 FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-1) 

2. มีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา การบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ มีการให้บริการหลายรูปแบบที่สอดคล้อง
กับความต้องการ ความทันสมัยของเทคโนโลยี มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบฉบับพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร 
และโสตทัศนวัสดุ การบริการข้อมูลสารสนเทศบนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การบริการต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวก
ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดได้พัฒนา/จัดหาระบบให้สามารถ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้มีการให้บริการต่างๆ ที่สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ อาทิ การ
ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดจินดามณี ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ การบริการยืมด้วย
เครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check Machine) การบริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านเครือข่าย การบริการรับคืนหนังสือ
อัตโนมัติ (Book Drop) การบริการเรียนรู้คู่บันเทิง (Edutainment Zone) การบริการเรียนรู้จากตัวบุคคล ห้องสมุด
มีชีวิต (Human Library) การบริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบตัดเงินอัตโนมัติ การให้บริการผ่านระบบ
จอง e-Reservation ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้องศึกษาเดี่ยว-กลุ่ม เป็นต้น (2.5-2-1) 
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 เพื่อขยายขีดความสามารถในการแสวงหาความรู้ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีให้บริการได้อย่างคุ้มค่า 
ซึ่งเป็นการบอกรับโดยมหาวิทยาลัย การบอกรับโดยหน่วยงานห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต และการบอกรับโดยความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาเขต คณะต่างๆ ห้องสมุดแต่ละวิทยาเขตจึงได้ดําเนินการจัดอบรม แนะนําการใช้ฐานข้อมูลให้กับ
ผู้รับบริการซ่ึงเป็นนิสิตในทุกปีการศึกษา ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีทักษะการ
สืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลในสาขาวิชาต่างๆ ผ่านการจัดการสอนการรู้สารสนเทศ การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่
นิสิตใหม่ Open House และ Library Tour การจัดอบรมนักสืบค้นสารสนเทศอาชีพ (2.5-2-2) 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย 
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดบริการ
ด้านกายภาพทั่วทั้งสถาบันให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ ดังนี้ 

3.1  ด้านห้องเรียน ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาการด้านอาคารเรียน
ส่วนกลาง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 2 3 และ 4 ห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต อาจารย์ผู้สอนและประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย (2.5-3-1) ดังนี้ 

3.1.1 การพัฒนาและตรวจสอบระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาทิ เครื่อง Visualize เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประจําอาคารศูนย์เรียนรวม 1 2 3 และ 4 ให้มีสภาพพร้อมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ได้แก่ ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบน้ําประปา เครื่องปรับอากาศ ดูแลบํารุงรักษาลิฟต์ให้เกิดความปลอดภัย ภายในอาคารเรียน
ส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.1.3 ดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ได้แก่ จัดให้มี
เครื่องกรองนํ้าและน้ําดื่มที่สะอาด จัดให้มีกระดาษชําระ และเจลล้างมือในห้องสุขา จ้างบริการทําความสะอาดอาคาร
เรียนรวมส่วนกลาง  ดําเนินการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จัดที่นั่งพักผ่อน/นั่งอ่านหนังสือของนิสิตภายใน
บริเวณอาคารเรียน ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ ภายในอาคารเรียนส่วนกลาง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.1.4 พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุง อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารหอประชุมใหญ่ สํานักและวัฒนธรรมการเกษตร อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารพุทธเกษตร เพื่อใช้สําหรับเป็นอาคารจัดกิจกรรมของนิสิต สําหรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน การฝึกอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ และการประชุมทางวิชาการ ฯลฯ  

3.2  ด้านอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การศึกษาสําหรับสนับสนุนการเรียน
การสอนในห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาของคณะต่างๆ ทุกวิทยาเขต ได้ดําเนินการจัดหา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาทิ เครื่องฉาย LCD หลอด LCD เครื่องคอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้
สําหรับสนับสนุนการจัดเรียนการสอนประจําห้องเรียน มีการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตที่อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (KITS1) และให้บริการการเรียนวิชาบูรณาการที่อาคารศูนย์เรียนรวม (ศร.1) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้ให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แก่นิสิต ดังนี้ 

• อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS1)  มีเครื่องใหม่เช่ามาให้บริการจํานวน 163 เครื่อง (2.5-3-2)  
• การเรียนวิชาบูรณาการที่อาคาร ศร.1 จํานวน 2 ห้อง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการห้องละ 

70 เครื่อง (2.5-3-3)   
 3.3  ด้านจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายทั่วพื้นที่ใช้งาน
จํานวนมากกว่า 900 จุด (2.5-3-4)  ซึ่งได้จัดจุดบริการเครือข่ายไร้สายพร้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช้งาน 
(hot spot) เช่น โต๊ะเก้าอี้ ปล๊ักไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่บริเวณอาคาร KITS1 ศร.1 และบริเวณอาคารกิจกรรมนิสิต 
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(2.5-3-5) และมีติดตั้งเพิ่มเติมและบํารุงรักษาจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นประจําทุกปี  (2.5-3-6) 

3.4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  มีการพัฒนาด้านกายภาพทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ มีการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ดังนี้ 
 3.4.1 จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจําทุกปี เพื่อกําหนด
นโยบายด้านการพัฒนากายภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างจิตสํานึกร่วมกันให้กับนิสิต และบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา ใหม้หาวิทยาลัยสะอาด 
เกิดความร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมี
ผู้บริหาร นิสิต นักเรียน ครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากร 
เจ้าของรถจักรยานยนต์บริการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการภายนอก มีส่วนร่วมในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ รวม
ทั้งส้ิน จํานวน 21,524 คน ซึ่งในการดําเนินการพัฒนาดังกล่าว นั้น ได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ตกแต่งพื้นที่สนาม พื้นรอบอาคาร บํารุงรักษาต้นไม้ ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในทุกหน่วยงาน 
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างส่ิงแวดล้อมที่ดี โดยเน้นความสะอาด
ในห้องทํางาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องพัก ห้องน้ํา และบริเวณรอบอาคารให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  
ต่อประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัย  (2.5-3-7,2.5-3.-8) 
 3.4.2 มีการจัดรถโดยสารสวัสดิการ เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เป็นรถบัสเล็ก ขนาด 
20-25 ที่นั่ง เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น. มีการจัดรถราง ขนาด 30 ที่นั่ง ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.30- 
22.00 น. โดยแบ่งเป็นสายดังนี้ สายที่ 1 สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 4  สายหอพักหญิงซอยพหลโยธิน 45   
รถเสริมพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อวิ่งให้บริการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย  
 3.4.3 ดําเนินโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS) มีการควบคุมและลดปรมิาณของเสียที่กลาย
มาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กล่ิน เสียง และน้ําเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการป้องกัน
มลพิษตั้งแต่จุดกําเนิด โดยจัดให้มีโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลในโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS) เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นสถานท่ี
ศึกษาดูงานของนิสิตและบุคลากร  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 8 โครงการ ประกอบด้วย 

1) สถานีผลิตไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) โครงการจักรยาน KU GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY  
3) โครงการคลองสวยนํ้าใส 
4) โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด  
5) โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย มก. 
6) โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 
7) โครงการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร  
8) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ มก. 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการโครงการต่างๆ ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมชุมชนภายใน มก.  
เป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและส่ิงแวดล้อมชุมชนให้แก่นิสิตของ มก. นําไปถ่ายทอดสู่ประชาชน
ผ่านค่ายพัฒนาต่าง ๆ ของชมรมกิจกรรมนิสิต ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล้อมสําหรับชุมชน และ 
ศูนย์ส่งเสริม รณรงค์การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ระดับชุมชน (2.5-3-92.5-3-10)  
 3.4.4 จัดการด้านสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ  โดยดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ควบคุมกําจัดหนู 
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 ให้กับทุกหน่วยงานคณะ สถาบัน สํานัก และหน่วยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วม จํานวนทั้งส้ิน 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบวิธีการควบคุม
กําจัดหนูอย่างถูกหลักวิชาการ และสุขาภิบาลเพื่อลดจํานวนประชากรหนู และตัดวงจรการเพิ่มปริมาณของหนู  
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ลดปัญหาการแพร่โรคติดต่อ และลดการสูญเสียจากการทําลายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษารวมไปถึงตัวอาคารและ
สถานที่ของมหาวิทยาลัย  (2.5-3-11)  
 หลังจากได้รับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการรณรงค์ควบคุมกําจัดหนู 
อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา ซึ่งมีการดําเนินการในพื้นที่อาคารส่วนกลางและพื้นที่
สาธารณะทั่วมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 31 แห่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 รวม 111 วันสามารถกําจัดหนูได้ จํานวน 
8,734 ตัว และดําเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555–30 มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 273 วัน
ดําเนินการควบคุมบริเวณรอบอาคาร พื้นที่สาธารณะและแนวรั้ว จํานวน 23 อาคาร สามารถกําจัดหนูได้ จํานวน 
9,222 ตัว (2.5-3-12) ดังนั้น ตั้งแต่เริ่มดําเนินการ 12 มิถุนายน 2555–30 มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 384 วัน
สามารถควบคุมกําจัดหนูได้ จํานวน 17,956 ตัว   
 3.4.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารหอพักนิสิต อาคารชมรมนิสิต ทําซุ้มอ่านหนังสือ ปรับปรุง
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวก และปลอดภัยต่อนิสิต  

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา มหาวิทยาลัยฯ มีการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นต่างๆ ให้แก่นิสิต ดังนี้ 
 4.1 ด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา  
ซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ 

1) มีระบบให้บริการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท
โควต้าและรับตรงออนไลน์ (2.5-4-1) 

2) มีระบบบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ นิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละปี
การศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัวในใบระเบียนประวัติผ่านระบบ และพิมพ์เอกสารมอบตัว (สทป. 1)  
เพื่อมอบให้สํานักทะเบียนและประมวลผล ในวันมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (2.5-4-2) 

3) มีระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU 9) ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตใช้ใน
การชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารตามที่กําหนด โดยนิสิตทําการ Login เข้าระบบฯ แล้วทํารายการพิมพ์
ใบแจ้งหน้ี (KU 9) ผ่านเว็บไซต์ (Website) ได้ทุกแห่งด้วยตนเอง  (2.5-4-3) 

4) มีระบบตรวจสอบวัน/เวลา ลําดับการลงทะเบียนเรียน โดยนิสิตสามารถตรวจสอบวัน เวลา และลําดับ
การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (2.5-4-4) 

5) มีระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ของแต่ละภาคการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (2.5-4-5) 

6) มรีะบบลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท-เอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุกคณะ ( 2.5-4-6) 

7)  มีระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KU2 Online) เพื่ออํานวยความสะดวกให้นิสิตและผู้ปกครอง  
ในการ Login ผ่านระบบ ส่ังพิมพ์ใบเสร็จ  รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ประหยัดเวลา  มีความสะดวกและรวดเร็ว  สามารถส่ังพิมพ์ได้ทุกที่ ซึ่งในใบเสร็จดังกล่าวจะมีลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่การเงิน โดยได้รับอนุญาต จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว  
ผู้ปกครองสามารถนําใบเสร็จรับเงิน (KU2)  ไปเบิกต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์  (2.5-4-7) 

8) มีระบบตรวจสอบผลการเรียนนิสิต โดยนิสิตมหาวิทยาลัยทุกคน ทุกคณะ  ทุกช้ันปีสามารถตรวจสอบผล
การเรียนของตนเองได้ และผู้ปกครองนิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตได้โดยตรงเช่นเดียวกัน (2.5-4-8) 

9) มีระบบตรวจสอบผลการเรียนและผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดยผู้ปกครอง ผู้ปกครองนิสิต
สามารถตรวจดูผลการเรียนของนิสิตในปกครอง  และในความดูแลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางมามหาวิทยาลัย (2.5-4-9) 

10) มีระบบเกรดออนไลน์ สําหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถกรอกคะแนนในรายวิชาที่อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ
สอน และนิสิตตรวจสอบคะแนนผลการสอบได้ (2.5-4-10)                                                           
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11) มีระบบเกรดออนไลน์ เพื่อตรวจสอบคะแนนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและนิสิตตรวจสอบคะแนนผล
การสอบได้  (2.5-4-11)         

12) มีระบบยื่นคําร้องคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เป็นระบบที่นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เข้าไปดําเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบด้วยตนเองโดยตรง (2.5-4-12) 

13) มีระบบติดตามผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตตรวจสอบให้ความ
เห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในความดูแลในแต่ละภาคการศึกษา (2.5-4-13) 

14) มีระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรและประวัติผู้สําเร็จการศึกษาและภาวะหางานทํา
ภายหลังการสําเร็จการศึกษา เพื่อจัดทําฐานข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต (2.5-4-14) 

15) มีระบบชําระเงินค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร เป็นระบบเพื่ออํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร ซึ่งให้ผู้สําเร็จการศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารที่กําหนด  
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากมีนิสิตบางคนศึกษาต่อ หรือ 
มีงานทําแล้ว ไม่สามารถหยุดเรียนหรือลางานได้ (2.5.4-15)                                

16) มีระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตตรวจสอบช่ือนามสกุล  ยศ ตําแหน่ง   
คํานําหน้าชื่อ เพื่อจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรให้ถูกต้อง  หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง นิสิตระดับ 
ปริญญาตรีติดต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลจะนําขึ้น
เว็บไซต์สํานักนักทะเบียนและประมวลผลภายหลังผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น (2.5.4-16) 

17) ระบบสารสนเทศนิสิตสําหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นระบบสารสนเทศสําหรับรองรับการเข้าใช้งาน
ของนิสิตนานาชาติ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ประกาศมหาวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เช่น สํานักทะเบียนและประมวลผล คณะต่างๆ และนิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียน ตํารา
เรียน และเกรด เป็นต้น  (2.5.4-17) 

18) ระบบประเมินการเรียนการสอน เป็นระบบเพื่อประเมินการสอน ประเมินรายวิชา ซึ่งเป็นการสะท้อน
ข้อมูลทั้งในส่วนปัจจัยนําเข้า (Input)  กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) ให้อาจารย์ผู้สอนและคณะวิชา 
ได้ทราบ และเป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่นิสิต โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นความลับและ
ไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนิสิตแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลจากการประเมินการสอนของอาจารย์จะได้นํามาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป ( 2.5.4-18) 

 4.2 ด้านการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญกับสุขภาพอนามัยของ
นิสิตและบุคลากรในทุกวิทยาเขต โดยจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านอนามัยและรักษาพยาบาลในทุกวิทยาเขต  
เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและฉุกเฉิน ได้แก่ สถานพยาบาล มก. ซึ่งมีการบริการ ดังนี้ 

1) การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก นิสิตได้รับการบริการตรวจวินิจฉัยและรับเวชภัณฑ์ยา เพื่อการรักษา 
ระหว่างเวลา 09.00–12.00 น. และเวลา 13.00–15.00 น.ในกรณีเจ็บป่วยทั่วไป  

2) การดูแลกรณีอุบัติ เหตุ ฉุกเฉิน และนอนพักรอดูอาการจนกว่าแพทย์อนุญาตให้กลับ  
หรือบริการนอนพักสําหรับนิสิตที่ไม่สบายและรอเข้าช้ันเรียน และจ่ายยาเบ้ืองต้นกรณีไม่จําเป็นต้องพบแพทย์ 
ระหว่างเวลา 08.30–24.00 น.   

3) การบริการจัดยาปฐมพยาบาลรองรับกิจกรรมนิสิตของชมรมและสโมสร  
4) การออกหน่วยปฐมพยาบาลสําหรับกิจกรรมนิสิตนอกสถานที่ 
5) การบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดังนี้ 

-   การบริการเวชภัณฑ์ สําหรบันิสิตในหอพกัและสโมสร ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
-   การบริการสุขภาพจิตสําหรับนิสิตภายในสถานพยาบาล  
-   การบริการสุขภาพจิตสําหรับนิสิตนอกสถานที่  
-   โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข (อบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น) 

 4.3 ด้านการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา มหาวิทยาลัยฯ มีการให้บริการด้านอาหาร 
ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อจัดจําหน่ายอาหารแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป 4 จุด คือ โรงอาหารกลาง 1 จํานวน 44 
ร้าน โรงอาหารกลาง 2 จํานวน 39 ร้าน และการให้บริการอาหารหลังเวลาราชการภายใต้โครงการ KU Night Food 



 

หนา 120 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 
บริเวณโรงอาหารกลาง 1 จํานวน 25 ร้าน และโรงอาหารกลาง 2 จํานวน 30 ร้าน รวมทั้งส้ิน 138 ร้าน ทั้งนี้การ
บริหารจัดการโรงอาหารกลาง มีการกํากับ ดูแลการดําเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่   

1) รูปแบบคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจําหน่ายอาหารท่ีโรงอาหารกลาง 
มก. ทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้สิทธิ์ในการเช่าพื้นที่จําหน่ายอาหารโรงอาหารกลาง มก. ทดสอบรสชาติอาหาร 
ประเมินผลผู้ประสงค์ขอเช่าพื้นที่เพื่อจําหน่ายอาหาร  ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารของผู้ประสงค์ 
ขอเช่าพื้นที่ (2.5-4-19) 

2) รูปแบบคณะทํางานออกแบบงานก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 
ให้มีความสะอาด ถูกหลักอนามัย และสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.5-4-20) 

3) รูปแบบการบริหารงานโรงอาหารกลาง โดยกลุ่มงานอาหาร หน่วยรายได้ สํานักงานทรัพย์สิน  
มีหน้าที่อํานวยความสะดวกในการให้บริการและตอบสนองความต้องการด้านอาหารในบริเวณโรงอาหารกลาง 1 และ 
2 ให้แก่ นิสิต บุคลากร ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ภายในเกษตรกลางบางเขน ภายใต้โครงการ KU Healthy 
Campus โดยมุ่งเน้นพัฒนาโรงอาหารกลางสู่การเป็น Healthy Food Center เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการ  
 อีกทั้งมีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านสนามกีฬาเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนิสิต 
ทุกคณะ รองรับการแข่งขันกีฬา  กีฬาภายในของนิสิต การออกกําลังกาย และการฝึกซ้อมของนักกีฬามหาวิทยาลัย 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ือง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารและบริเวณต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย (2.5-5-1) ดังนี้ 

5.1  มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยการดูแล ซ่อมแซม  และบํารุงรักษา ดังนี้ 
 -  มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย ปี 2554 จากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมขังภายในมหาวิทยาลัยเป็นเวลานาน ทําให้ทรัพย์สิน 
ทางราชการเสียหาย โดยได้ดําเนินการสําหรับการป้องกันน้ําท่วม การซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
ที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับมาพร้อมใช้งาน 
 -  ระบบไฟฟ้า คือ ซ่อมแซมและเปล่ียนหลอดไฟฟ้าในห้องเรียน ห้องจัดกิจกรรม ห้องประชุม/
สัมมนาและบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ไฟฟ้า ถนน สวนหย่อม เส้นทางเดินและบริเวณประตูเข้า-ออก ทุกประตูให้มี
แสงสว่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนิสิตและบุคลากร 
 -  ระบบน้ําประปา  จัดหานํ้าที่สะอาดเพื่อใช้สําหรับอาคารเรียน อาคารจัดกิจกรรม และอาคารต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เพียงพอ 
 -  มีการซ่อมแซมถนน ทางเท้าเพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยต่อนิสิตและบุคลากร ตลอดจนให้มี
ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 -  ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดทิ้งขยะภายใน
มหาวิทยาลัย และมีโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ในการบริหารจัดการของเสียหมุนเวียนนํา
กลับมาใช้ใหม่ ในโครงการต่างๆ  ซึ่งปรากฎรายละเอียดตามโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS  
(2.5-5-2) ซีดีโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.5-5-3) และบนเว็บไซต์
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ (http://www.vehicle.ku.ac.th/) (2.5-5-4)  

1)   โครงการผลิตไบโอดีเซล เป็นการนําน้ํามันพืชที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล ใช้กับรถราง
รถบรรทุกเกษตรกร ของกองยานพาหนะฯ  

2)   โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เพื่อจัดการกับขยะสด
และเศษอาหารจํานวนมากที่เหลือทิ้ง อันก่อให้เกิดปัญหาการเน่าเสีย เกิดกล่ินไม่พึงประสงค์  

3)    โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มก.  เพื่อลดปริมาณขยะโดยมีการจัดทํากล่องคัดแยกขยะ 
รีไซเคิล  นําไปวางเป็นจุดทิ้งขยะให้ง่ายต่อการจัดเก็บขยะ มีการรับฝากขยะ จากนิสิตและบุคลากร เพื่อเป็นการ
หมุนเวียนขยะรีไซเคิลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้งาน 



 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 หนา 121 
 

5.2  มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ นอกจากนั้น ยังมีการ
จัดระเบียบการจราจรภายใน มก. ดังนี้ 

- ระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย  พัฒนาปรับปรุงเครื่องหมายการจราจร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ทาสีขอบทางเท้า ติดตั้งเครื่องหมายจราจร  จัดเจ้าหน้าที่จราจรอํานวยความสะดวก
บริเวณทางแยก  ควบคุมเขตการเรียนการสอน จัดให้มีเส้นทางจักรยานภายใน มก.  เพื่อให้เกิดความสะดวก และ
ปลอดภัยต่อนิสิตและบุคลากรในการข้ามถนนและใช้เส้นทางจักรยาน 
 - ระบบรักษาความปลอดภัย  ได้ดําเนินการดังนี้ 

1) จ้างบริการดูแลและรักษาความปลอดภัย ทุกอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สินของนิสิต บุคลากร  และประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัย 

2) จัดเจ้าหน้าที่บริการดูแลและรักษาความปลอดภัย บริเวณประตูเข้า-ออก ทุกประตูของ
มหาวิทยาลัย 

3) จัดให้มีโครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) โดยความร่วมมือระหว่างสถานีตํารวจ
นครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน
เป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มโครงการต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2550 
จนถึงปัจจุบัน  

4) ให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ ยานพาหนะ และทรัพย์สินบริเวณอาคารส่วนกลาง อาทิ  
โรงอาหาร อาคารเรียนรวม ช่องทางประตูเข้า-ออก ฯลฯ  

5) มีการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และ
บุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

6) จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในวิทยาเขตบางเขน (จยย.ISO) โดยการควบคุม ดูแล
รถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ห้ามวิ่งเข้าภายในเขตการเรียนการสอน ซึ่งมีการจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจําจุดทางแยกเขตการเรียนการสอน จัดทําบัตรประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการ 
ที่ได้รับอนุญาต ติดป้ายประชาสัมพันธ์ราคาค่าโดยสาร และควบคุมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาต 
ให้จัดทําประกันภัยบุคคลที่ 3  
 - ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ  โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนั้น ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและสังเกตวัตถุต้องสงสัยและบรรเทา 
สาธารณภัยเบื้องต้นสําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 107 คน เพื่อเตรียมแผนการดําเนินการรักษา
ความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยฯ 
เกษตรศาสตร์โดยกองแผนงาน จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2.5-6-1) โดยอ้างอิงแนวทางการประเมินคุณภาพการให้บริการในข้อ 2-5 โดยสํารวจจาก
จํานวนนิสิตทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
จํานวน 62,282 คน ผู้ตอบแบบสํารวจทั้งส้ินจํานวน 41,926 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3  ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
(2.5-6-2) 
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คณะ รวม 

1) ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ 

และ 
การฝึกอบรม
การใช้งาน 

2) การบริการ
ด้านกายภาพ
ท่ีเหมาะสม
ต่อการเรียน
และพฒันา

นิสิต 

3) การ
บริการ 

สิ่งอํานวย
ความ
สะดวก 

4) ระบบ
สาธารณปูโภค

และความ
ปลอดภัย 

• ระดับมหาวิทยาลัย 3.92 4.10 3.92 3.87 3.91 
• ระดับวิทยาเขต        
   บางเขน 3.95 4.14 3.94 3.91 3.90 
   กําแพงแสน 3.92 4.06 3.89 3.89 3.90 
   ศรีราชา 3.89 4.08 3.92 3.80 3.95 
   เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3.84 3.97 3.80 3.83 3.87 
   โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 3.49 3.37 3.50 3.49 3.56 
• ระดับคณะ      
วิทยาเขตบางเขน      
เกษตร 3.90 4.15 3.86 3.85 3.94 
เทคนิคการสัตวแพทย์ 3.87 4.20 3.76 3.84 3.84 
บริหารธุรกิจ 3.92 4.04 3.94 3.84 4.15 
ประมง 3.98 4.16 3.93 3.93 4.05 
     ประมง วิทยาเขตบางเขน 3.97 4.15 3.92 3.92 4.04 
     ประมง วิทยาเขตกําแพงแสน 4.06 4.22 4.00 4.04 4.11 
มนุษยศาสตร์ 3.93 4.15 3.90 3.86 4.02 
วนศาสตร์ 3.93 4.13 3.90 3.87 4.02 
วิทยาศาสตร์ 3.94 4.20 3.88 3.89 3.94 
วิศวกรรมศาสตร์ 4.04 4.16 4.02 4.00 4.11 
ศึกษาศาสตร ์ 4.11 4.28 4.10 4.07 4.12 
เศรษฐศาสตร์ 3.99 4.12 4.02 3.92 4.14 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.78 3.94 3.69 3.80 3.66 
สังคมศาสตร ์ 3.89 4.08 3.85 3.86 3.93 
สัตวแพทยศาสตร์   3.88 4.02 3.93 3.79 3.86 
       สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 3.94 4.13 4.01 3.84 3.92 
       สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 3.79 3.88 3.83 3.73 3.77 
สิ่งแวดล้อม 3.94 4.06 3.92 3.92 3.94 
อุตสาหกรรมเกษตร 3.97 4.19 3.94 3.91 3.97 
บัณฑิตวิทยาลัย   3.96 3.98 4.03 3.90 4.04 
       บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน 4.12 4.21 4.09 4.10 4.14 
       บัณฑิตวิทยาลัย กําแพงแสน 3.87 3.85 3.99 3.79 3.99 
วิทยาเขตกําแพงแสน      
เกษตร กําแพงแสน  3.87 4.07 3.82 3.82 3.93 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 4.08 4.16 4.09 4.03 4.19 
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 3.93 4.05 3.86 3.93 3.99 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3.90 4.03 3.87 3.87 3.92 
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 4.03 4.15 4.00 3.99 4.16 
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คณะ รวม 

1) ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ 

และ 
การฝึกอบรม
การใช้งาน 

2) การบริการ
ด้านกายภาพ
ท่ีเหมาะสม
ต่อการเรียน
และพฒันา

นิสิต 

3) การ
บริการ 

สิ่งอํานวย
ความ
สะดวก 

4) ระบบ
สาธารณปูโภค

และความ
ปลอดภัย 

วิทยาเขตศรีราชา      
วิทยาการจัดการ 3.86 4.05 3.89 3.77 3.96 
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 3.89 4.11 3.90 3.80 3.99 
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 3.94 4.11 3.93 3.87 4.09 
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 4.03 4.19 4.03 3.96 4.18 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  3.91 4.11 3.94 3.80 4.04 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร      
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 3.74 3.87 3.70 3.71 3.81 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3.85 3.98 3.79 3.83 3.92 
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 3.88 4.02 3.82 3.88 3.93 
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี      
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 3.49 3.37 3.50 3.49 3.56 

 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
สนองความต้องการของผู้รับบริการ  มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 ให้แก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาการจัดการบริการด้าน
กายภาพที่ตอบสนองความต้องการขอผู้รับบริการระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 
 7.1 ด้านห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการฝึกอบรมการใช้งาน  จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของห้องสมุด เป็นมุมสะท้อนกลับการให้บริการที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ห้องสมุดได้นํา
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการมาพิจารณา ทบทวน เพื่อกําหนดแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
ห้องสมุด (2.5-7-1) ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการสูงสุด อาทิ การนําข้อเสนอแนะ 
ด้านการจัดพื้นที่นั่งอ่านมาดําเนินการให้สามารถรองรับการใช้บริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม การจัดการ 
ด้านอุณหภูมิและแสงสว่าง และด้านเจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้มีการนําประชุมพิจารณากําหนดผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 7.2 ด้านการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและการพัฒนานิสิต สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ได้นําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอที สแควร์ 
(KITS1) มาปรับปรุงในด้านสถานที่ให้บริการ ดังนี้   

- ข้อเสนอแนะ “คอมพิวเตอร์ช้ามาก อยากให้หาเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมาทดแทน”  
ได้ดําเนินการเช่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จํานวน 163 เครื่อง มาให้บริการทดแทนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ภาคต้น ปี พ.ศ. 2556 (2.5-7-2) 

- มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ บางวันร้อนมาก บางวันหนาวมาก ได้ดําเนินการให้บริษัท 
มาตรวจสอบสภาพ และซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยใช้งานได้ดีแล้ว (2.5-7-3) 

- มีข้อเสนอแนะให้เปิดบริการเครื่งคอมพิวเตอร์ในวันอาทิตย์ด้วย ซึ่งได้นําข้อมูลสถิติการใช้งานมาเป็น
แนวทางในการวางแผนในอนาคต เพื่อให้บริการเพิ่มเติมเมื่อทําการย้ายไปที่อาคาร 10 ชั้น ต่อไป 

 7.3 ด้านการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเรียนนิสิต พัฒนาระบบสารสนเทศนิสิต และปรับปรุงการ
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บริการของเจ้าหน้าที่ สําหรับด้านอาหารและโรงอาหาร สํานักงานทรัพย์สินกําหนดให้มีการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้ 

-   การตรวจสอบทางด้านกายภาพของสถานประกอบการ และสุขอนามัยของผู้ประกอบการร้านค้า 
-   การรณรงค์ทําความสะอาดของสถานประกอบการและบริเวณโดยรอบทุกๆ ไตรมาส  
-   การตรวจสอบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบ ได้แก่ สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน และบอแรกซ์ เป็นต้น  

(2.5-7-4) 
-   การรณรงค์กําจัดหนูในสถานประกอบการและบริเวณโดยรอบทุกๆ ไตรมาส (2.5-7-5) 
-   การปรับเปล่ียนภาชนะใส่อาหารให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และทําความสะอาดภาชนะด้วย

เครื่องล้างจานอัตโนมัติผ่านระบบความร้อน 
-   กระบวนการคัดเลือกร้านค้าต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ คือ การตรวจสอบสารปนเปื้อนใน

วัตถุดิบประกอบอาหาร การทดสอบรสชาติอาหาร ความเหมาะสมของปริมาณอาหารกับราคา 
โดยคณะกรรมการประเมินผลรสชาติ คุณภาพ และความเหมาะสมของอาหาร    

-   การจัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้าด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยสํานักงานทรัพย์สินร่วมกับ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU First) เพื่อให้ความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารกลาง 1 และ 2 และโครงการให้บริการอาหารภาคค่ํา (KU 
Night Food) (2.5-7-6) 

- การดําเนินงานพัฒนาระบบการรายงานคะแนน (KU 5) เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการส่ง
เกรดผ่านระบบออนไลน์ : การทํางานของระบบบริการเกรดออนไลน์ โดยสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ได้จัดทําผังการไหล  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบระหว่างผังที่ใช้อยู่  
ณ ปัจจุบัน และผังใหม่ ซึ่งรูปแบบปัจจุบันมีปัญหาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการตรวจสอบ
เกรดกับระบบในเอกสาร KU 5 ที่มีความล่าช้า เนื่องจากเอกสารมีปริมาณมาก ซึ่งในระบบ
สามารถตรวจสอบและรายงานเกรดให้นิสิตได้ทุกๆ 1 ชั่วโมง 

-   การดําเนินปรับปรุงระบบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
 7.4 ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย มีการนําข้อมูลการให้บริการด้านกายภาพ 
ที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยหรือไม่พึงพอใจมาเสนอในที่ประชุมกองยานพาหนะฯ เพื่อมอบหมายให้หัวหน้างาน
และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการภารกิจตามข้อ 6 
นอกจากนั้นยังมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554-2559 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554-2559 ของกองยานพาหนะฯ (2.5-7-7) เพื่อให้นิสิตและบุคลากรที่ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น   

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าร่วมการจัด
อันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ UI 
Green Metric โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย  (Universtas Indonesia, UI) ได้ดําเนินการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากเกณฑ์การให้คะแนน 5 ด้าน ได้แก่ ที่ตั้งและระบบ
สาธารณูปโภค 15% พลังงาน และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 28% การจัดการขยะ 18% การใช้น้ํา 10% และการ
ขนส่ง 18% โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 44 ของมหาวิทยาลัย
โลกในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งปรากฏตามข่าวประชาสัมพันธ์ มก. (2.5-7-8)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สกอ.  ที่ 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 สรุปผลตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเคร่ือง แสดงการนําข้อมูลเผยแพร่ ท่ี เว็บไซต์กองแผนงาน หัวข้อ “ข้อมูลประกอบการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2555”ส่วนท่ี 2  ข้อมูลตัวบ่งชี้ และ Common data 
set  หรือท่ี 
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&task=view
&id=129&Itemid=177 

2.5-2-1 การบริการห้องสมุด (เว็บไซต์สํานักหอสมุดท้ัง 4 วิทยาเขต) 

2.5-2-2 การจัดอบรม แนะนําการใช้ฐานข้อมูล อาทิ โครงการปฐมนิเทศ โครงการนักสืบค้นมืออาชีพ 
โครงการ Library tour เป็นต้น 

2.5-3-1 รายงานประจําปงีบประมาณ กองยานพาหนะฯ พ.ศ. 2555 

2.5-3-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์  (KITS1) 

2.5-3-3 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ศร.1 (KITS2) 

2.5-3-4 แผนผังการติดต้ังเครือข่ายไร้สาย 

2.5-3-5 ภาพถ่ายบรรยากาศการใช้ครือข่ายไร้สาย ณ จุด hot spot ท่ีอาคาร ศร.1 หน้าห้องปฏิบัติการ 
KITS1 และบริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารกิจกรรมนิสิต 

2.5-3-6 โครงการให้บริการงานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556 ท่ีเว็บ ระบบบริหารโครงการ 
(project manager)  https://project.ocs.ku.ac.th/เมนู Project > TAB  ALL > ปี 2556 

2.5-3-7 รายงานผลการดําเนินงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555” 

2.5-3-8 เว็บไซด์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ 
2.5-3.9 โครงการวิทยาเขตเขียว KU GREEN CAMPUS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.5-3-10 ซีดีโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.5-3-11 รายงานการประเมินผลโครงการรณรงค์การควบคมุกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.5-3-12 รายงานผลการควบคุมประชากรหนู 
2.5-4-1 ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทโควต้าและรับตรงออนไลน์ 

http://reg.registrar.ku.ac.th /quota-admission/ 
2.5-4-2 ระบบบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ https://www.student.ku.ac.th/newregis/ 
2.5-4-3 ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU 9) http://www.regis.ku.ac.th/ 
2.5-4-4 ระบบตรวจสอบวัน เวลา ลําดับการลงทะเบียนเรียน  http://www.regis.ku.ac.th/ 
2.5-4-5 ระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://www.regis.ku.ac.th/ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-4-6 ระบบลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท-เอก https://sp-
regis.ku.ac.th/ 

2.5-4-7 ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KU2 Online) https://www.regis.ku.ac.th/ 
2.5-4-8 ระบบตรวจสอบผลการเรียนและผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ผ่านเว็บไซต์ 

https://www.regis.ku.ac.th/ http://www.regis.ku.ac.th/cpcstk/KUParents/ 
2.5-4-9 ระบบตรวจสอบผลการเรียนและผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดยผู้ปกครอง  

https://www.regis.ku.ac.th/cpcstk/KUParents/ 
2.5-4-10 ระบบเกรดออนไลน์สําหรับอาจารย์ https://grade.ku.ac.th/gss 
2.5-4-11 ระบบเกรดออนไลน์สําหรับนิสิตตรวจสอบผลคะแนน https://grade.ku.ac.th/gstu 
2.5-4-12 ระบบย่ืนคําร้องคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

https://www.regis.ku.ac.th/request/ 
2.5-4-13 ระบบติดตามผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตhttps://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ 
2.5-4-14 ระบบการข้ึนทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรและประวัติผู้สําเร็จการศึกษาและภาวะการ 

หางานทําภายหลังการสําเร็จการศึกษาhttps://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionnaire/ 
2.5-4-15 ระบบชําระเงินค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร https://www.regis.ku.ac.th/frame1_ku 10.php 
2.5-4-16 ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา  http://www.registrar.ku.ac.th/ 

Graduate/graduated.                                    
2.5-4-17 ระบบสารสนเทศนิสิตสําหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ https://inter-regis.ku.ac.th/      
2.5-4-18 ระบบประเมินการเรียนการสอน  https://eassess.ku.ac.th/ 
2.5-4-19 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 1133/2554 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ผู้ประกอบการเพ่ือจําหน่ายอาหารท่ีโรงอาหารกลาง มก. 
2.5-4-20 บันทึกข้อความ การแต่งต้ังคณะทํางานออกแบบงานก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 และ 

โรงอาหารกลาง 2 
2.5-5-1 รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2.5-5-2 โครงการวิทยาเขตเขียว KU GREEN CAMPUS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.5-5-3 ซีดีโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.5-5-4 เว็บไซด์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ 
2.5-6-1 ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/index.php 
2.5-6-2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 

2555 ( สกอ. 2.5 ข้อ 6) 
2.5-7-1 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย สํานักหอสมุด บางเขน 
2.5-7-2 สัญญาเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการท่ีอาคาร KITS1 
2.5-7-3 โครงการให้บริการงานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556 ท่ีเว็บ ระบบบริหารโครงการ 

(project manager)  https://project.ocs.ku.ac.th/เมนู Project > TAB  ALL > ปี 2556
ให้บริการสนทนาของนิสิต (ห้องติว) ชั้น 2  

2.5-7-4 โครงการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาหาร 
2.5-7-5 โครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-7-6 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
2.5-7-7 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2559 กองยานพาหนะฯ 
2.5-7-8 ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. 

แหล่งข้อมูล  :   กองแผนงาน สํานักหอสมุด สํานักบริการคอมพิวเตอร์ สํานักทะเบียนและประมวลผล กองยานพาหนะ 
                     อาคารและสถานท่ี สํานักงานทรัพย์สิน สํานักกีฬา สถานพยาบาล สํานักงานวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานประกันคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมาย : 7 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญทุกหลักสูตร 

  2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 
การผลิตบัณฑิตเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการจัดการเรียนการสอน 

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับมอบภารกิจสําคัญนี้ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีทั้งหมด ทําหน้าที่สนับสนุนและกํากับดูแลระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวปฏิบัติเดียวกัน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้ 
1.1 มีคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (2.6-1-1) 

มีหน้าที่กํากับดูแลและพิจารณากําหนดรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
พิจารณาแนวทางการปรับปรุงแบบประเมินการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนและแนวทางการนําผล
ประเมินปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน  

1.2 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิตบนระบบออนไลน์ โดยระบุในปฏิทินการศึกษา  
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา และมีการรายงาน
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตซึ่งมี สํานักบริการคอมพิวเตอร์ดําเนินการสรุปข้อมูลเสนอ 
คณะกรรมการฯ (2.6-1-2) และรวมทั้งกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนดูสรุปผลประเมินการสอน และรายงานการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน (2.6-1-3)  

1.3 มีการจัดทําวิจัยสถาบันเพื่อประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยทุก
หลักสูตรได้กําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2.6-1-4) 



 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 หนา 129 
 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยฯ
โดยคณะทํางานการจัดทําระบบ มคอ. ออนไลน์ ได้พัฒนาระบบกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (แบบฟอร์ม 
มคอ.) และกําหนดให้หลักสูตรที่จัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตามแบบ มคอ. 2 แล้วให้จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (แบบมคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในระบบออนไลน์ 
(https://tqf.cpe.ku.ac.th/) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (2.6-2-1) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือแจ้ง
ไปยังคณะ/วิทยาเขตให้นําเข้าข้อมูล มคอ.3 ในระบบ มคอ. ออนไลน์ และส่งอีเมลแจ้งคณาจารย์ทราบ ตลอดจน
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําการจัดทําข้อมูล มคอ. ออนไลน์ (มคอ.3) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  
ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.6-2-2)  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยกําหนดให้
ระบุชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองในทุกรายวิชาของหลักสูตร สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรได้กําหนดให้
เรียนวิชาสัมมนา การศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (2.6-3-1) นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนําร่องสหกิจศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและ
เอกชนพัฒนาระบบสหกิจขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยได้กําหนดให้คณะวิชา
ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้ดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนิสิตสหกิจศึกษา 
รุ่นที่ 20 (2.6-3-2)  

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้ทุกหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงต้อง
จัดทํางานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย (2.6-1-4) ซึ่งได้กําหนดให้มีการวิจัยความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยให้เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร/วิเคราะห์/ร่างหลักสูตร รวมทัง้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน ก่อนเสนอขออนุมัติ 
ต่อมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปซึ่งนิสิตทุกคนในทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจะต้องเรียน
นั้นก็มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาช่วยสอน/บรรยายทุกภาคการศึกษา รวมทั้งในระดับคณะมีการเชิญอาจารย์
พิเศษมาบรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้แก่นิสิต  

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน  มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ที่พัฒนาจากการวิจัย โดยส่งเสริมให้อาจารย์นําเสนอการวิจัยในช้ันเรียนในการจัดการประชุมทางวิชาการประจําปี  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเสนอผลการวิจัยและการนํางานวิจัยไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดเวที
เพื่อนําเสนองานวิจัยในการประชุมทางวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยฯ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาย (2.6-5-1) เช่น  

5.1 การวิจัยเรื่อง การใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพมโนทัศน์ทางเรขาคณิตที่คลาดเคล่ือนของ
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
โดยใช้การวิจัยในช้ันเรียนวิชาเรขาคณิตสําหรับครู ซึ่งผลพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย
สามารถเสริมสร้างภาพมโนทัศน์ทางเรขาคณิตที่ถูกต้องให้กับนิสิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้สอนได้นําผลการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาเรขาคณิตสําหรับครู โดยได้สอดแทรกกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อย 
ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการจัดกลุ่มเล็กๆ และนําผลการอภิปรายกลุ่มร่วมกันมาสรุป
แนวคิดที่ถูกต้องร่วมกับผู้สอน  

5.2 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวอินทรีย์ 5 ที่มีต่อการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา โดย รศ.ดร.จิตตนันท์ บุญสถิรกุล ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  
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วิชาจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งพบว่ากระบวนการพัฒนาแรงจูงใจเป็นกระบวนการที่นิสิตได้เห็นตัวอย่างที่เกิดความ
ประทับใจในพฤติกรรมของต้นแบบที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสําเร็จและนํามาพัฒนาแรงจูงใจ 
ในการเรียนของนิสิตด้วยตนเอง ซึ่งผู้สอนได้นําผลการวิจัยมาบูรณการในการจัดการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยา
การศึกษา ในหัวข้อแรงจูงใจ และการสร้างแรงจูงใจทางการศึกษามหา 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาโดยนิสิต ผ่านระบบเครือข่าย
ทุกวิทยาเขต  (https://eassess.ku.ac.th/) (2.6-6-1) โดยได้ระบุกาํหนดการประเมินการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
ในปฏิทินการศึกษา ทั้งสําหรับนิสิตในหลักสูตรปกติและสําหรับนิสิตในหลักสูตรนานาชาติ และประชาสัมพันธ์
ช่วงเวลาการประเมินในเว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอนตลอดจนมีการแจ้งเตือนนิสิตทุกระดับให้เข้าประเมิน
การเรียนการสอนทาง SMS ทั้งภาคต้นและภาคปลาย (2.6-6-2) เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการสอนของ
อาจารย์ ซึ่งในภาคต้นมีคะแนนเฉล่ีย 4.42 และในภาคปลายมีคะแนนเฉล่ีย 4.43  

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับแบบประเมินการเรียนสอนเพื่อให้อาจารย์
ได้รับข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น (2.6-7-1) โดยทุกคณะและวิทยาเขตมีการรายงานผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการนําผล
การประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิตมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ประจําภาคต้นและภาคปลาย (2.6-7-2) 
และในระดับคณะมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในทุกหลักสูตร หรือมีการ
กําหนดให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชา ได้รับสิทธิ์เข้าดูผลการประเมินอาจารย์ทุกคน และนํา
ผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการภาควิชา เพื่อกําหนดแผนงานการพัฒนาปรับปรุงในภาพรวมและอาจารย์ดําเนินการ
ปรับปรุงเนื้อหาการสอนและการจัดทําประมวลการสอนให้เหมาะสมตามผลการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา  
และมีการรายงานผลการปรับปรุงอันเกิดจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน (2.6-7-3)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน  คะแนน  
สกอ. ที่ 2.6 7 ข้อ 5 ข้อ  3.00 ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-1-1 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2.6-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2555- 
31 พฤษภาคม 2556) 

2.6-1-3 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
2.6-1-4 รายงานผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอหลักสูตรปี 2555-2556 

(http://eduserv.ku.ac.th/curri_research.html) 
2.6-2-1 ระบบ มคอ. ออนไลน์ https://tqf.cpe.ku.ac.th/ 

คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําระบบ มคอ. ออนไลน์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-2-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําข้อมูล มคอ. ออนไลน์ (มคอ.3)” 
2.6-3-1 คําอธิบายรายวิชาท่ีระบุชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ี

http://eduserv.ku.ac.th/academics%202008/index.html หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
http://www.grad.ku.ac.th/academics/index.php ) 

2.6-3-2 - รายชื่อนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศกึษา 2555 
- คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(http://www.co-op.psd.ku.ac.th/manual.pdf) 

2.6-4-1 รายชื่อวิทยากรผู้สอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ปีการศึกษา 2555 

2.6-5-1 เร่ืองเต็มในการประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 51 สาขาศึกษาศาสตร ์
2.6-6-1 ผลการประเมินการเรียนการสอนภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2555ระบบประเมินการ

สอนของอาจารย์โดยนิสิต https://eassess.ku.ac.th/ 
2.6-6-2 บันทึกข้อความแจ้งเตือนนิสิตให้เข้าประเมินการเรียนการสอนภาคต้นและภาคปลาย 
2.6-7-1 การปรับปรุงแบบประเมินการเรียนการสอนฉบับเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2555 
2.6-7-2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของคณะ/  

วิทยาเขต ปีการศึกษา 2555 
2.6-7-3 มติท่ีประชุมคณบดีในการประชุม คร้ังท่ี 12/2551 วันท่ี 4 สิงหาคม 2551 เร่ือง แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
แหล่งข้อมูล  :   กองบริการการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :    กองบริการการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
เป้าหมาย : 6 ข้อ   
   

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
หลักสูตร 

  2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ท่ีจัดโดยสถาบัน 

  6. มีระบบและกลไกการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ   ดังนี้ 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยฯ  
โดยกองแผนงานได้มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจํา 
ทุกปี โดยสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี (2.7-1-1) 
โดยในปีการศึกษา 2555 ได้ดําเนินการสํารวจลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้าง ซึ่งได้
ครอบคลุมทั้งภาพรวมมหาวิทยาลัยและทุกคณะ ผลการศึกษามีดังนี้ 
          นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติด้านด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่ สุด ร้อยละ 83.6  
ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะมีน้ําใจ  ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน มีความขยันหมั่นเพียร 
อดทนในการทํางาน มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ และมี
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้ และด้านทักษะทาง
ปัญญา      
           อย่างไรก็ตามในแต่ละคณะได้มีการจัดทําวิจัยสถาบันโดยได้มีการสํารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และทุกหลักสูตรเมื่อมีผู้สําเร็จการศึกษาจะต้อง
จัดทํารายงานหลักสูตรซึ่งมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกเป็นประจําทุกปี 
เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 
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2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา 
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต  มหาวิทยาลัยฯ ยังกําหนดให้ทุกหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงต้องจัดทํางานวิจัยสถาบันใน 4 
ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  ซึ่งในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจะระบุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ซึ่งหลักสูตรจะนําผลที่ได้ในด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์/มาประกอบการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร รวมถึงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (2.7-2-1) 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากร ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนานิสิตและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งงบประมาณของกองกิจการนิสิตที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต แบ่งได้
ดังน้ี  

 

งบอุดหนุน 
กิจกรรม งบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมของชมรมกิจกรรมนิสิต 2,000,000 2,000,000
โครงการแลกเปล่ียนด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 300,000 300,000
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปทีี่ 4 300,000 300,000
โครงการปันรกัสู่น้อง 400,000 400,000
โครงการสนับสนุนพัฒนากิจการนิสิตและเสริมสร้างความ
เข้มแขง็องค์กรกิจกรรมนิสิต 

4,000,000 4,000,000

รวม 7,000,000 7,000,000
 

งบรายจ่ายอื่นๆ 
กิจกรรม งบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

โครงการอุดหนนุกิจกรรมเสริมหลักสูตรกองกจิการนิสิต 3,000,000 3,000,000
 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต โดยวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของมหาวิทยาลัย และ
ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้ 
 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นจุดเชื่อมต่อหลัก โดยมีการเช่ือมต่อออกอินเทอร์เน็ต 
ทางยูนิเน็ท 3 ช่องสัญญาณด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที (แบ่งออกเป็น IIG-CAT คือ ความเร็วอินเทอร์เน็ต
ภายนอกประเทศ และ NIX-CAT คือ ความเร็วอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ) และไทยสาร 1 ช่องสัญญาณด้วย
ความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที อีกทั้งยังเชื่อมต่อไปวิทยาเขตและสถานีวิจัยต่างๆ (2.7-3-1) ดังนี้ 

• วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน  1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 1 กกิะบิตต่อวินาที และช่องทาง
สํารอง 100 เมกะบิต จํานวน 2 ช่องสัญญาณ และ 45 เมกะบิต จํานวน 1 ชอ่งสัญญาณ  

• วิทยาเขตศรรีาชา จํานวน 2 ชอ่งสัญญาณ ด้วยความเร็ว  1 กกิะบิตต่อวินาที และช่องทางสํารอง 
300 เมกะบิต จาํนวน 2 ช่องสัญญาณ 

• วิทยาเขตสกลนคร จํานวน  1 ช่องสัญญาณ ดว้ยความเรว็ 1 กิกะบิตตอ่วินาท ี 
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• วิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 12 เมกะบิตต่อวนิาท ี 
• สถานีวิจัยดอยปุย จํานวน 1 ชอ่งสัญญาณ ความเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาท ี
• โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์และโครงการการศึกษาพหุภาษา จ.ชลบุรี จํานวน  

1 ช่องสัญญาณ ความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาท ี
• สถานีวิจัยอื่นๆ ความเร็ว 512 กิโลบิตต่อวินาที  
 

 
 

2) ให้บริการเครือข่ายไร้สาย KUWiN  โดยมีจุดให้บริการเครือข่ายมากกว่า 800 จุด (2.7-3-2)  
 3) ให้บรกิาร VPN (Virtual Private Network) เพื่อใหใ้ห้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีใ่ช้งานเครือข่ายภายนอก ให้สามารถเข้าใชง้านเครือข่าย เสมือนกับใชง้านเครอืข่าย
นนทร ี (2.7-3-3) 
 3) ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนิสิตที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ จํานวน 163 เครื่อง และ
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับวิชาบูรณาการที่ ศร.1 จํานวน 2 ห้อง ห้องละ 70 เครื่อง (2.7-3-4) 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการเป็นประจําทุกปี ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมโดยนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนนิสิตเข้าร่วมการประชุมระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากําหนดเป็นเงื่อนไขและ
แนวปฏิบัติให้นิสิตผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อ 
ที่ประชุมวิชาการที่รายงานการประชุม และให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 
ที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น และองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น จัดโครงการแลกเปล่ียนนิสิตไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม–14 กันยายน 2555 โดยนิสิตไทย 
ทั้ง 10 คนเดินทางไปทําวิจัยระยะส้ัน และนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการนานาชาติ  
The 6th Young Scientist Seminar ที่มหาวิทยาลัยยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุน 
ทุนจํานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท แก่นิสิตไทยที่ได้รับคัดเลือก และระหว่างวันที่ 14-29 กันยายน 2555 
นักศึกษาญี่ปุ่น 25 คน เดินทางมาทําวิจัยระยะส้ัน และนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 7th Young Scientist Seminar ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2555 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-4-1)  
 นอกจากน้ีเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการ
ประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดสรรทุนๆ ละ 10,000 บาท สําหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการ
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ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ และทุนสนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท 
สําหรับการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
มีจํานวน 123 ทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน จํานวน 986,511 บาท (2.7-4-2) 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาตามประเพณี 
วันสําคัญทางศาสนาตลอดทั้งปี ส่งเสริมและเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการกําหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 
2 กิจกรรม มีจํานวนหน่วยชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยช่ัวโมง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 โครงสร้างใหม่สําหรับนิสิตเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป ซึ่งนิสิตจํานวน
ร้อยละ 99.5 ได้ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (2.7-5-1) ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีการจัดกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิตระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 1) กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย คือ กิจกรรมที่จัดให้นิสิตทุกคนโดยหน่วยงานกิจการนิสิตในทุกวิทยาเขต 
ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต ได้แก่ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 
2555 (2.7-5-2) โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 (2.7-5-3) โครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 (2.7-5-4) 
โครงการปันรักสู่น้อง (2.7-5-5) โครงการสืบสานสงกรานต์บานตะไท (2.7-5-6) และโครงการแห่เทียนพรรษา (2.7-5-7)  

2)  กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเข้าร่วมตามความสนใจของนิสิต ได้แก่ 
- กิจกรรมด้านจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้นิสิตเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสาทําความดีเพื่อ มก. (2.7-5-8) โครงการเกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพ่ือคนตาบอด 
(2.7-5-9) และโครงการตุ๊กตาเพื่อน้องจากพี่บัณฑิต (2.7-5-10) 

- กิจกรรมด้านศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการปลูกฝังและปฏิบัติหน้าในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม เช่น โครงการไหว้พระศึกษาวัฒนธรรม (2.7-5-11) และโครงการไหว้พระค้นหาวัฒนธรรม (2.7-5-12) 

- กิจกรรมด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการเรียนรู้สังคมที่มีบุคคล
หลากหลายครอบครัว ต่างเช้ือชาติ ศาสนา และชนช้ัน มาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เช่น โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 
(2.7-5-13)  
 3) กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิต คือ องค์กรนิสิตดําเนินการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
สมาชิกในองค์กร ได้แก่ โครงการตักบาตรและถวายสังฆทาน (2.7-5-14) โครงการตักบาตร Freshly พระภิกษุสงฆ์
จํานวน 1,172 รูป (2.7-5-15) โครงการค่ายอบรมเพื่อชีวิตและสังคม (2.7-5-16) โครงการการประกอบพิธีกรรม 
ทางศาสนา “มิสซา” (2.7-5-17) และโครงการเด็กกําพร้าและผู้ยากไร้ (2.7-5-18) 

โดยในระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของโครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา (2.7-5-19) ได้แก่  

- กิจกรรมไหว้ครู ของสาขาการจัดการทรัพยากร 
- จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจําปีการศึกษา 2555  
-     กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2555 ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดหลักเมตร) ต.ทุ่งขวาง 

อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ตามโครงการ 9 บวร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ของสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับคณะเกษตร กําแพงแสน 

- กิจกรรมไหว้ครู และโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ของสาขาพันธุวศิวกรรม 
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความ
วิทยานิพนธ์และนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมการเขียน
และจัดทําบทความทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีการจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ และให้ทุนสนับสนุนการ
นําเสนอในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมามีผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 158 ผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จํานวน 362 ผลงาน ตีพิมพ์ในรายงาน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 112 ผลงาน และตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติจํานวน 
497 ผลงาน รวมทั้งส้ิน 1,129 ผลงาน (2.7-7-1) 
 

 เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตาม
เกณฑ์ทัว่ไปและ

ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สกอ.  ที่ 2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบัน เร่ืองความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี พ.ศ.2555 http://www.planning.ku.ac.th/planning/ 

2.7-2-1 รายงานผลการวิจัยสถาบัน (หลักสูตรปรับปรุง)
http://eduserv.ku.ac.th/curri_research.html 

2.7-3-1 การให้บริการเครือข่ายนนทรี http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/  
2.7-3-2 การให้บริการเครือข่ายไร้สาย KUWiN http://kuwin.ku.ac.th  
2.7-3-3 การให้บริการ VPN http://vpn.ku.ac.th  
2.7-3-4 การให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/  
2.7-4-1 ข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Young Scientist Seminar 
2.7-4-2 รายชื่อผู้ได้รับทุนการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7-5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 
2.7-5-2 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2555  
2.7-5-3 โครงการปัจฉิมนเิทศ ปีการศึกษา 2555 
2.7-5-4 โครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 
2.7-5-5 โครงการปันรักสูน่้อง 
2.7-5-6 โครงการสืบสานสงกรานต์บานตะไท 
2.7-5-7 โครงการแห่เทียนพรรษา 
2.7-5-8 โครงการจิตอาสาทําความดีเพ่ือ มก.  
2.7-5-9 โครงการเกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-5-10 โครงการตุ๊กตาเพ่ือน้องจากพ่ีบัณฑิต 
2.7-5-11 โครงการไหว้พระศึกษาวัฒนธรรม 
2.7-5-12 โครงการไหว้พระค้นหาวัฒนธรรม 
2.7-5-13 โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.7-5-14 โครงการตักบาตรและถวายสังฆทาน  
2.7-5-15 โครงการตักบาตร Freshly พระภิกษุสงฆ์จํานวน 1,172 รูป 
2.7-5-16 โครงการค่ายอบรมเพื่อชีวิตและสังคม 
2.7-5-17 โครงการการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา “มิสซา” 
2.7-5-18 โครงการเด็กกําพร้าและผู้ยากไร้ 
2.7-5-19 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7-7-1 สรุปตารางข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

แหล่งข้อมูล  :  กองบริการการศึกษา กองแผนงาน กองกิจการนิสิต สํานักบริการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองบริการการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา          
เป้าหมาย : 5 ข้อ   
        

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีกําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

  5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ  ดังนี้ 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร  มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร คือ อัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ “IDKU” ซึ่งหมายถึง คุณสมบัติที่เป็น
ตัวตนของบุคคลหรือเอกลักษณ์เฉพาะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.8-1-1) ซึ่งประกอบไปด้วย 

สํานึกดี (Integrity) หมายถึง การมีจิตใจที่ดีงามทั้งต่อตนเอง ส่วนรวมและสังคม ได้แก่ มีวินัยในตนเอง 
การหลีกหนีไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสํานึกรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง การเป็นคนมีความตั้งใจม่ัน มุ่งผลสัมฤทธิ์ แสดงออกถึงความ
พากเพียรพยายามและมีความอดทนต่อความยุ่งยากหรืออุปสรรคทั้งปวง 

สร้างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง การเป็นคนมีมุมมองเชิงพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้ 
ตลอดจนสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ ตลอดจนคิดและทําในส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

สามัคคี (Unity) หมายถึง การแสดงออกในด้านการให้ความสําคัญในเรื่องของส่วนรวม ได้แก่  
ความร่วมมือร่วมใจ รวมถึงการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  มหาวิทยาลัยฯ มีการ
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริหาร คณาจารย์
นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน ดังนี้ 

 2.1  ถ่ายทอดลงในคู่มือนิสิต คู่มือปฐมนิเทศนิสิตหอพัก และคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 
2555 ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้แจกแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน (2.8-2-1) 

 2.2  ถ่ายทอดผ่านจอ LED ภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบ MV (2.8-2-2) 
 2.3  ถ่ายทอดผ่านโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจําปี 2555 ช่วงเวลากิจกรรมนันทนาการ และ

กิจกรรมระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย (2.8-2-3)  
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 2.4  ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดย งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น โครงการปันรักสู่น้อง (2.8-2-4) โครงการแห่เทียนพรรษา (2.8-2-5)  

 2.5  ถ่ายทอดผ่านการดําเนินกิจกรรมนิสิตขององค์กรนิสิต เช่น โครงการสู่อ้อมกอดนนทรี ( 2.8-4-6) 
โครงการ Freshy day freshy night (2.8-2-7) 

 2.6  มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th (2.8-2-8) 
 2.7  มีการติดสติกเกอร์ IDKU บนยานพาหนะรับ-ส่ง (รถรางนนทรี) ของมหาวิทยาลัย (2.8-2-9) 
 2.8  มีการปักสัญลักษณ์ IDKU บนเส้ือประจํารุ่นนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ทุกวิทยาเขต  

(2.8-2-10) 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ  มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้ 
 3.1 ส่งเสริมผ่านการสร้างค่านิยมที่ดี มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดโครงการเพื่อปลูกฝังเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ดีให้แก่นิสิต ดังนี้ 
   3.1.1 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (ประจําปีการศึกษา 2555) 
   มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อให้
นิสิตดํารงตนอยู่ในสถาบันโดยยึดมั่นการมีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้วิถีชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยที่เอื้ออํานวย 
ต่อการปรับตัวของนิสิตใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งเพื่อให้นิสิตเกิดแนวคิดในการวางแผน
ชีวิตสู่ความสําเร็จ 
   ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนของนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก หรือ
มากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-1) 
   3.1.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ (ประจําปีการศึกษา 2555) 
   ถ่ายทอดผ่านโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดขึ้นทุกปีให้แก่นิสิตที่สําเร็จ
การศึกษา วัตถุประสงค์สําคัญ คือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีให้กับนิสิต พร้อมทั้งเพื่อให้นิสิต 
ได้เรียนรู้แนวทางในการดําเนินชีวิตและปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพของสังคม 
   ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก หรือมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-2) 
   3.1.3 โครงการคิดดีกันไว้ปลอดภัยส่ิงเสพติด 
   กองกิจการนิสิตดําเนินการจัดโครงการคิดดีกันไว้ปลอดภัยส่ิงเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ให้นิสิตเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ เรียนรู้โทษและการป้องกันส่ิงเสพติด รวมทั้งร่วมรณรงค์ป้องกัน 
ส่ิงเสพติดภายในมหาวิทยาลัยฯ 
   ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก หรือมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-3) 
   3.1.4 โครงการจิตอาสาทําความดีเพื่อ มก. 
   กองกิจการนิสิตดําเนินการจัดโครงการจิตอาสาทําความดี เพื่อ มก. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต
ร่วมมือร่วมใจทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวม เกิดจิตสํานึกที่ดีในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม รู้สึกหวงแหนและช่วยดูแล
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ส่ิงของสาธารณะ เห็นคุณค่าของการทําตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดความภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหน่ึงของ
การช่วยดูแลมหาวิทยาลัย เป็นตัวอย่างที่ดีในการทําความดีได้ด้วยวิธีง่ายๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
   ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก หรือมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-4) 
   3.1.5 โครงการมนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม 
   กองกิจการนิสิตดําเนินการจัดโครงการมนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างอย่างเหมาะสมและเห็นความสําคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี และปรับเปล่ียนบุคลิกภาพของตนในเชิงสร้างสรรค์ 
   ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก หรือมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-5) 

3.2 ส่งเสริมผ่านกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตผ่านกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 
  3.2.1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 

   กองกิจการนิสิตดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตเรียนรู้และปฏิบัติในการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพดูดีมีสง่า ตลอดทั้งมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความ
เป็นบัณฑิต 
   ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก หรือมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-6) 
   3.2.2 โครงการทักษะการเรียนอย่างไรจึงสําเร็จตามหลักสูตร 
   กองกิจการนิสิตดําเนินการจัดโครงการทักษะการเรียนอย่างไรจึงสําเร็จตามหลักสูตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความพยายาม มุ่งมั่น ศึกษาให้สําเร็จตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด 
   ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 
หรือมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-7) 
   3.2.3 โครงการคิดวิเคราะห์เจาะบุคลิกภาพตนสร้างคนให้ได้งาน 
   กองกิจการนิสิตดําเนินการจัดโครงการคิดวิเคราะห์เจาะบุคลิกภาพตนสร้างคนให้ได้งาน โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญ เพื่อให้นิสิตเห็นความสําคัญและเปล่ียนแปลงตนเอง เพื่อปรับเปล่ียนบุคลิกภาพที่ดี 
   ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก หรือมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-8) 
   3.2.4 โครงการคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ต่อการนําเสนอ 
   กองกิจการนิสิต ดําเนินการจัดโครงการคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ต่อการนําเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์และสามารถนําความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการนําเสนอผลงาน 
   ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก หรือมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-9) 
   3.2.5 โครงการทํางานอย่างไรให้เป็นทีมที่ดี 
   กองกิจการนิสิตดําเนินการจัดโครงการทํางานอย่างไรให้เป็นทีมที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต
เห็นความสําคัญในการร่วมแรงร่วมใจทํางาน ตลอดทั้งการวางเป้าหมายการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 
   ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็นด้าน
ความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก หรือมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2.8-3-10) 

3.3 ส่งเสริมผ่านการจัดประกวด มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนิสิตผ่านการประกวด ได้แก่   
โครงการมอบรางวัลแต่งกายดี ในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นิสิตได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายนิสิต โดยดําเนินการจัดโครงการมอบรางวัล แต่งกายดีวันไหว้ครู โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตและคณะทํางานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และรณรงค์ 
การแต่งกายนิสิตให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ ตัวแทนนิสิตแต่ละคณะแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย (2.8-3-11)  

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
 4.1  ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาด้านส่งเสริมผ่านการสร้าง
ค่านิยมที่ดี ได้แก่ 

4.1.1 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากร้อยละ 100 
(2.8-4-1) 
   4.1.2  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2555 มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100  
และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากร้อยละ 57.03 (2.8-4-2) 
   4.1.3  โครงการคิดดีกันไว้ปลอดภัยส่ิงเสพติด มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 และมีความ
คิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 54 (2.8-4-3) 
   4.1.4  โครงการจิตอาสา ทําความดีเพื่อ มก. มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 83.33 และมีความ
คิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 56.34 (2.8-4-5) 
   4.1.5  โครงการมนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 และมีความ
คิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 50 (2.8-4-6) 
 4.2  ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาด้านส่งเสริมผ่านกิจกรรม
นิสิต ได้แก่ 
  4.2.1  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบัณฑิต มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 88  
และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 53.52 (2.8-4-6) 
  4.2.2  โครงการทักษะการเรียนอย่างไรจึงสําเร็จตามหลักสูตร มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
79.20 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 53.09 
(2.8-4-7) 
  4.2.3  โครงการคิดวิเคราะห์เจาะบุคลิกภาพตนสร้างคนให้ได้งาน มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
84 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 62.86  
(2.8-4-8) 
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  4.2.4  โครงการคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ต่อการนําเสนอ มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 76 และ
มีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 61.84 (2.8-4-9) 
  4.2.5  โครงการทํางานอย่างไรให้เป็นทีมที่ดี มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 75 และมีความ
คิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 53.90 (2.8-4-10) 
  4.2.6  ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาด้านส่งเสริมผ่านการ
ประกวด ได้แก่ โครงการมอบรางวัล แต่งกายดีในวันไหว้ครู มีนิสิตเข้าร่วมโครงการและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
นิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จํานวน 34 คน  
(2.8-4-11) 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  นิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติในปีการศึกษา 2555 ทั้งส้ินจํานวน 
560 คน อาทิ เช่น 1) นางสาวเทวิกา วินิจกําจร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ ได้รับ
คัดเลิอกเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2555 โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ 
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 2) การประกวด
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 “2012 SIFF Thailanf 
National Exposition” จัดโดย SIFE (Studens in Free Enterprise) 3) ทีม Skuba คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่ม “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 สาขาส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรม” 4) นายยศพล หาญวณิชย์เวช ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 6/2556 โดยจะได้รับพระราชทาน
พระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง   
(2.8-5-1) เป็นต้น 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สกอ.ที่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2555 
2.8-2-1 คู่มือปฐมนิเทศนิสิตหอพัก คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 
2.8-2-2 ภาพการถ่ายทอด IDKU ผ่านจอ LED 
2.8-2-3 กําหนดการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2555 
2.8-2-4 โครงการปันรักสู่น้อง 
2.8-2-5 โครงการแห่เทียนพรรษา 
2.8-2-6 โครงการสู่อ้อมกอดนนทรี 
2.8-2-7 โครงการ Freshy day freshy night 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-2-8 ภาพถ่ายทอด IDKU ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.ku.ac.th) 
2.8-2-9 ภาพการติดสติกเกอร์ IDKU บนยานพาหนะรับ-ส่ง (รถรางนนทรี) ของมหาวิทยาลัย 
2.8-2-10 ภาพการปักสัญลักษณ์ IDKU บนเสื้อประจํารุ่นนิสิตชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
2.8-3-1 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2555 
2.8-3-2 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 
2.8-3-3 โครงการคิดดีกันไว้ปลอดภัยสิ่งเสพติด 
2.8-3.4 โครงการจิตอาสาทําความดีเพ่ือ มก. 
2.8-3-5 โครงการมนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม 
2.8-3-6 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบัณฑิต 
2.8-3-7 โครงการทักษะการเรียนอย่างไรจึงสําเร็จตามหลักสูตร 
2.8-3-8 โครงการคิดวิเคราะห์เจาะบุคลิกภาพตนสร้างคนให้ได้งาน 
2.8-3-9 โครงการคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ต่อการนําเสนอ 
2.8-3-10 โครงการทํางานอย่างไรให้เป็นทีมท่ีดี 
2.8-3-11 โครงการมอบรางวัล แต่งกายดีในวันไหว้ครู 
2.8-4-1 สรุปผลโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2555 
2.8-4-2 สรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2555 
2.8-4-3 สรุปผลโครงการคิดดีกันไว้ปลอดภัยสิ่งเสพติด 
2.8-4-4 สรุปผลโครงการจิตอาสาทําความดีเพ่ือ มก. 
2.8-4-5 สรุปผลโครงการมนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม 
2.8-4-6 สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบัณฑิต 
2.8-4-7 สรุปผลโครงการทักษะการเรียนอย่างไรจึงสําเร็จตามหลักสูตร 
2.8-4-8 สรุปผลโครงการคิดวิเคราะห์เจาะบุคลิกภาพตนสร้างคนให้ได้งาน 
2.8-4-9 สรุปผลโครงการคิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ต่อการนําเสนอ 
2.8-4-10 สรุปผลโครงการทํางานอย่างไรให้เป็นทีมท่ีดี 
2.8-4-11 สรุปผลโครงการมอบรางวัล แต่งกายดีในวันไหว้ครู 
2.8-5-1 สรุปจํานวนนิสิตท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจําปี

การศึกษา 2555 
แหล่งข้อมูล  :  กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต ศูนย์วิชาบูรณาการ กองกลาง 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป้าหมาย : ร้อยละ 80   
วิธีการคํานวณ 
 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x  100 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 
 

หมายเหตุ : ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว และผู้ท่ีศึกษาต่อ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร (หักออกท้ังตัวต้ังและตัวหาร)  
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาต้องบันทึกข้อมูลประวัติผู้สําเร็จการศึกษาและ
ข้อมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต ผ่านระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรบนเครือข่ายนนทรี 
ในช่วงก่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ประมาณต้นเดือนมิถุนายน–ปลายเดือนกรกฎาคม) เป็นประจําทุกปี   
แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาเพียง 3 เดือนหลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น โดยผลการสํารวจข้อมูลผู้สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา พบว่า ในการสํารวจรอบแรกบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําเพียงร้อยละ 
56.07% ซึ่งผลการสํารวจในช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนถึงมาตรฐานที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดให้มีการสํารวจข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานภาพการได้งาน
ของบัณฑิต หลังจบการศึกษาแล้วประมาณ 12 เดือน คือช่วงเดือนมีนาคม 2556 โดยการติดตามสอบถามจากบัณฑิต
โดยตรงทางโทรศัพท์ ซึ่งผลการสํารวจพบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86.40 อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงจากบัณฑิตส่วนหน่ึงที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ แต่ยังมีบัณฑิตอีกส่วนหน่ึงที่มหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากบัณฑิตเปล่ียนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งในการดําเนินงานมีผลการดําเนินงาน ดงันี้ 

 

 1) 2) 3) 4) 5) 6.1) 6.2) 6.3) 7) 8) 9) 10) 

วิทยาเขต/คณะ ผู้ตอบ 
แบบ 
สํารวจ 

ผู้สําเร็จ 
การ 
ศึกษา 

บัณฑิต 
ได้งาน 

บัณฑิต 
ศึกษา 
ต่อ 

ผู้ม ี
งาน 
เดิม 

ผู้ไม ่
ประสงค ์
ทํางาน 

บัณฑิต 
อุปสมบท

บัณฑิต 
ติด 

ทหาร 

บัณฑิต 
ไม่ได้ 
ทํางาน 

ขอบเขต 
การ 

สํารวจ 

ร้อยละ 
บัณฑิต 
ได้งาน 

คะแนน 
ได้ที ่

ม.เกษตรศาสตร์ 9,496 9,768 6,567 1,054 270 530 16 25 1,034 7,601 86.40 4.32 
บางเขน 5,012 5,171 3,211 781 91 310 9 12 598 3,809 84.30 4.22 
กําแพงแสน 1,770 1,796 1,320 157 46 75 2 3 167 1,487 88.77 4.44 
ศรีราชา 1,940 2,012 1,490 81 39 110 3 7 210 1,700 87.65 4.38 
เฉลิมพระเกียรติฯ 774 789 546 35 94 35 2 3 59 605 90.25 4.51 
1.วิทยาเขตบางเขน 5,012 5,171 3,211 781 91 310 9 12 598 3,809 84.30 4.22 
เกษตร 232 236 138 52 - 8 2 - 32 170 81.18 4.06 
เทคนิคการสัตวแพทย ์ 39 40 25 11 - 1 - - 2 27 92.59 4.63 
บริหารธุรกิจ 537 555 389 39 19 34 3 1 52 441 88.21 4.41 
ประมง 179 181 108 28 - 16 - - 27 135 80.00 4.00 
มนุษยศาสตร ์ 442 464 309 39 1 29 - 3 61 370 83.51 4.18 
วนศาสตร ์ 234 236 162 49 - 8 1 - 14 176 92.05 4.60 
วิทยาศาสตร ์ 414 423 236 96 5 16 - 3 58 294 80.27 4.01 
วิศวกรรมศาสตร ์ 1,183 1,222 757 153 39 71 1 3 159 916 82.64 4.13 
ศึกษาศาสตร ์ 128 129 99 15 - 4 - - 10 109 90.83 4.54 
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 1) 2) 3) 4) 5) 6.1) 6.2) 6.3) 7) 8) 9) 10) 

วิทยาเขต/คณะ ผู้ตอบ 
แบบ 
สํารวจ 

ผู้สําเร็จ 
การ 
ศึกษา 

บัณฑิต 
ได้งาน 

บัณฑิต 
ศึกษา 
ต่อ 

ผู้ม ี
งาน 
เดิม 

ผู้ไม ่
ประสงค ์
ทํางาน 

บัณฑิต 
อุปสมบท

บัณฑิต 
ติด 

ทหาร 

บัณฑิต 
ไม่ได้ 
ทํางาน 

ขอบเขต 
การ 

สํารวจ 

ร้อยละ 
บัณฑิต 
ได้งาน 

คะแนน 
ได้ที ่

เศรษฐศาสตร ์ 522 535 349 62 10 30 - 1 70 419 83.29 4.16 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 60 60 45  - 8 - 1 6 51 88.24 4.41 
สังคมศาสตร ์ 660 693 360 153 9 71 2 - 65 425 84.71 4.24 
สิ่งแวดลอ้ม ยังไมม่ีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

อุตสาหกรรมเกษตร 382 397 234 84 8 14 - - 42 276 84.78 4.24 
2.วิทยาเขตกําแพงแสน 1,770 1,796 1,320 157 46 75 2 3 167 1,487 88.77 4.44 
เกษตร กําแพงแสน 455 459 336 61 - 20 1 1 36 372 90.32 4.52 
สัตวแพทยศาสตร ์ 100 100 95 4 - 1 - - - 95 100.00 5.00 
วิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 424 434 313 20 17 24 - 1 49 362 86.46 4.32 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 58 60 42 10 - 2 - - 4 46 91.30 4.57 
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 579 589 407 55 29 21 1 1 65 472 86.23 4.31 
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์ 154 154 127 7 - 7 - - 13 140 90.71 4.54 

3.วิทยาเขตศรีราชา 1,940 2,012 1,490 81 39 110 3 7 210 1,700 87.65 4.38 
วิทยาการจัดการ 1,180 1,214 884 53 29 77 - 2 135 1,019 86.75 4.34 
เศรษฐศาสตร ์
ศรีราชา ยังไมม่ีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

วิทยาศาสตร ์
ศรีราชา 290 296 214 16 8 19 - 1 32 246 86.99 4.35 
วิศวกรรมศาสตรศ์รีราชา 389 401 322 12 2 12 1 4 36 358 89.94 4.50 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ 81 101 70 - - 2 2 - 7 77 90.91 4.55 
4.วิทยาเขต 
เฉลมิพระเกียรติฯ 774 789 546 35 94 35 2 3 59 605 90.25 4.51 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร 

109 110 86 14 - 2 - - 7 93 92.47 4.62 
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์ 389 402 224 11 94 19 1 3 37 261 85.82 4.29 
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 276 277 236 10 - 14 1 - 15 251 94.02 4.70 

หมายเหตุ  ข้อ 8 เท่ากับ ข้อ 1 – ข้อ 4 – ข้อ 5 – ข้อ 6.1 – ข้อ 6.2 - ข้อ 6.3 
ข้อ 9 เท่ากับ (ข้อ 3 ÷ ข้อ 8) × 100 
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ผลการประเมิน 

 

วิทยาเขต/คณะ ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ จํานวน ร้อยละ 

ม.เกษตรศาสตร์ 6,567 86.40 4.32 7,601 

1. วิทยาเขตบางเขน 3,211 84.30 4.22 3,809 

คณะเกษตร 138 81.18 4.06 170 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 25 92.59 4.63 27 

คณะบริหารธุรกิจ 389 88.21 4.41 441 

คณะประมง 108 80.00 4.00 135 

คณะมนุษยศาสตร์ 309 83.51 4.18 370 

คณะวนศาสตร์ 162 92.05 4.60 176 

คณะวิทยาศาสตร์ 236 80.27 4.01 294 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 757 82.64 4.13 916 

คณะศึกษาศาสตร์ 99 90.83 4.54 109 

คณะเศรษฐศาสตร์ 349 83.29 4.16 419 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 45 88.24 4.41 51 

คณะสังคมศาสตร์ 360 84.71 4.24 425 
คณะสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 234 84.78 4.24 276 

2. วิทยาเขตกําแพงแสน 1,320 88.77 4.44 1,487 

คณะเกษตร กําแพงแสน 336 90.32 4.52 372 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. 95 100.00 5.00 95 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 313 86.46 4.32 362 
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วิทยาเขต/คณะ ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ จํานวน ร้อยละ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 42 91.30 4.57 46 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 407 86.23 4.31 472 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 127 90.71 4.54 140 

3. วิทยาเขตศรีราชา 1,490 87.65 4.38 1,700 

คณะวิทยาการจัดการ 884 86.75 4.34 1,019 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 214 86.99 4.35 246 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 322 89.94 4.50 358 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 70 90.91 4.55 77 

4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 546 90.25 4.51 605 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

86 92.47 4.62 93 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 224 85.82 4.29 261 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
236 

94.02 4.70 
251 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน 

สมศ. ที่ 1 ร้อยละ 80 6,567 ร้อยละ 
86.40 4.32 บรรลุ   7,601 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 ตารางแสดลรายละเอียดข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จําแนกตามวิทยาเขต/คณะ 

1-2 ระบบการบันทึกข้อมูลประวัติผู้สําเร็จการศึกษา และภาวะหางานทําของบัณฑิต  
(เปิดระบบเดือนกรกฎาคม) 

1-3 รายละเอียดข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทําระดับปริญญาตรี(ย้อนหลัง) 
บนเว็บไซต์กองแผนงาน (http://www.planning.ku.ac.th) 

แหล่งข้อมูล  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล  บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา  2553   
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เป้าหมาย :  ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.00 

 
  

วิธีการคํานวณ  
 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทําวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  

โท และเอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2555 (สํารวจบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2553)  โดยมี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต  2. เพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3. เพื่อศึกษาลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้าง
ต้องการรับเข้าทํางานในองค์กร  โดยศึกษาในประเด็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดประเด็น 
ที่ประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีน้ําใจ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
2. มีความขยันหมั่นเพียร อดทนในการทํางาน 
3. มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
4. มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 
5. มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  

ด้านทักษะทางปญัญา 
1. มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
2. เมื่อมีปัญหาในการทํางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผล    
   เพ่ือการตัดสินใจได้ 
3. การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
4. มีการสร้างผลงานใหม่/พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นกลุ่ม 
2. มีการยอมรับและให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน 
3. เม่ือมีปัญหาในการทํางานเป็นกลุ่ม  
   รู้จักการประนีประนอม 
4. มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้เสร็จ แม้ว่า 
   จะมีอุปสรรค 
5. การยอมรับทั้งผิดและชอบจากผลงาน 
   ของตนเอง 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้เก่ียวกับงานที่ทํา 
2. สามารถตีความ ขยาย / ย่อความ   
    แปลความหรือจับใจความได้ 
3. สามารถนําความรู้ที่เรียนมา

ประยุกต์กับงานที่ทําหรือ
สถานการณ์ใหม่ๆ 

4. มีการนําความรู้อ่ืนที่เก่ียวข้องมาใช้
ในการทํางานนอกเหนือจากความรู้
ที่เรียน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความคล่องแคล่ว สามารถใช้ตัวเลขในการ
วิเคราะห์และแปลผล 

2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งฟัง พูด  อ่าน 
และเขียนได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 

3. สามารถใช้ภาษาไทยทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
ถูกต้องและสร้างสรรค์     

4. สามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์  
    เพ่ือแสวงหาความรู้และการส่ือสาร 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
              จํานวนบัณฑิตที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด
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จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในทุกระดับปริญญาจํานวน 12,181 คน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบ
ประเมินได้จํานวนทั้ง 2,593 ชุด คิดเป็นร้อยละ  21.29  และสรุปเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินดังนี้ 
 

        คะแนนเฉลี่ยการประเมิน โดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 )   
วิทยาเขต / คณะ ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
รุ่นปี

การศึกษา
2553 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ที่ทํางาน
และ มี
นายจ้าง 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
ตรี โท 

และเอกที่
ได้รับ 
การ

ประเมิน 

1)  
ด้าน

คุณธรรม
จริยธรรม 

2) 
ด้าน

ความรู้

3)  
ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4) 
ด้าน 
ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5)  
ด้าน 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

รวม 

ภาพรวม ม.เกษตรศาสตร์ 12,181 8,084 2,595 4.24 3.93 3.88 4.19 3.93 4.05 

1. วิทยาเขตบางเขน 8,077 5,264 1,677 4.27 3.99 3.93 4.21 3.99 4.09 
คณะเกษตร 399 224 83 4.34 4.00 4.02 4.21 3.98 4.12 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 35 18 8 4.53 4.06 3.72 4.45 4.00 4.18 
คณะบริหารธุรกิจ 1,299 1,035 261 4.24 3.93 3.88 4.19 3.96 4.05 
คณะประมง 223 135 49 4.24 3.97 3.90 4.25 4.01 4.08 
คณะมนุษยศาสตร์ 539 316 113 4.27 4.05 3.99 4.29 4.04 4.14 
คณะวนศาสตร ์ 290 194 82 4.25 3.90 3.82 4.25 3.89 4.04 
คณะวิทยาศาสตร์ 594 297 127 4.27 3.93 3.84 4.22 3.94 4.05 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,486 976 302 4.11 3.84 3.82 4.08 3.96 3.98 
คณะศึกษาศาสตร ์ 511 381 111 4.51 4.38 4.29 4.43 4.26 4.44 
คณะเศรษฐศาสตร์ 809 524 173 4.25 3.89 3.92 4.14 3.94 4.04 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 91 80 23 4.18 3.95 3.72 4.02 3.88 3.96 
คณะสังคมศาสตร ์ 1,066 594 185 4.29 3.99 3.97 4.21 3.99 4.10 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 94 82 24 4.07 3.81 3.61 4.16 3.77 3.90 
คณะสิ่งแวดล้อม 32 28 11 4.27 4.25 4.39 4.23 4.11 4.25 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 507 322 103 4.18 3.97 3.94 4.24 3.92 4.06 
โครงการสหวิทยาการ 102 58 22 4.64 4.38 4.38 4.32 4.30 4.41 
2. วิทยาเขตกําแพงแสน 1,539 1,045 364 4.23 3.89 3.83 4.15 3.85 4.02 
คณะเกษตร กาํแพงแสน 457 273 98 4.17 3.70 3.72 4.06 3.67 3.90 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 65 51 20 4.53 4.37 4.24 4.43 4.01 4.33 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

337 230 76 3.98 3.64 3.57 3.99 3.68 3.80 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

528 368 121 4.28 3.97 3.90 4.21 3.94 4.07 
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        คะแนนเฉลี่ยการประเมิน โดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 )   
วิทยาเขต / คณะ ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
รุ่นปี

การศึกษา
2553 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ที่ทํางาน
และ มี
นายจ้าง 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
ตรี โท 

และเอกที่
ได้รับ 
การ

ประเมิน 

1)  
ด้าน

คุณธรรม
จริยธรรม

2) 
ด้าน

ความรู้

3)  
ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4) 
 ด้าน
ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5)  
ด้าน 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

รวม 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์ 130 103 43 4.36 4.24 3.99 4.33 4.05 4.21 
โครงการสหวิทยาการ 22 20 6 4.50 4.25 4.25 4.21 4.12 4.27 
3. วิทยาเขตศรีราชา 1,853 1,258 396 4.14 3.78 3.70 4.13 3.78 3.92 
คณะวิทยาการจัดการ 1,164 745 248 4.16 3.84 3.75 4.16 3.86 3.97 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 227 177 48 4.17 3.74 3.64 4.14 3.66 3.91 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 306 214 67 4.03 3.52 3.46 4.04 3.57 3.75 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 43 25 9 3.89 3.28 3.25 3.76 3.34 3.53 
คณะเศรษฐศาสตร์ 113 97 24 4.30 4.01 4.09 4.05 3.98 4.09 
4. วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ  
    จังหวัดสกลนคร 

712 517 158 4.21 3.85 3.76 4.23 3.79 3.99 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

91 70 23 4.00 3.63 3.45 4.11 3.55 3.78 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

271 168 55 4.06 3.64 3.65 4.11 3.67 3.85 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

347 278 79 4.36 4.04 3.93 4.33 3.93 4.13 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

3 1 1 5.00 5.00 4.50 4.75 5.00 4.85 

 

การคํานวณคะแนนในภาพรวม 
 

ดังนั้นค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     = 
 
 

=           
 

 
=                  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 2 คะแนนเฉล่ีย 4.00 คะแนนเฉล่ีย 4.05 4.05 บรรลุ 
 

ผลรวมค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรี + ผลรวมค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี  + จํานวนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

4.05 

(1,834*3.97) + (718*4.23) + (43*4.43) 
(1,834 + 718 + 43) 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2-1 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาํปี
การศกึษา 2555 

2-2 ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2555  ในเว็บไซต์ 
ของกองแผนงาน ท่ี http://www.planning.ku.ac.th   และบัณฑิตวิทยาลัย  
ท่ี http://www.grad.ku.ac.th 

2-3 รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประจําปี พ.ศ. 2555  

2-4 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 

แหล่งข้อมูล  :  นายจ้างของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชา 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 3 : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 20 

 
  

วิธีการคํานวณ 
   ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(proceedings) หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี  10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา 

ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ผลการดําเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกวิทยาเขต 
รวม 2,699 คน เป็นบัณฑิตแผน ก จํานวน 1,256 คน และแผน ข จํานวน 1,443 คน มหาวิทยาลัยมอบให้บัณฑิต
วิทยาลัยทําหน้าที่ประสานงานกับคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรวบรวมผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2555 จําแนกตามระดับคุณภาพ รวมทั้งหมด 951 
บทความ แบ่งตามระดับคุณภาพได้ดังนี้  
 1) ผลงานที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 2 บทความ คิดเป็นร้อยละ 0.21 
 2) ผลงานที่มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จํานวน 433 
บทความ คิดเปน็ร้อยละ 45.53 
 3) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 456 บทความ ร้อยละ 7.95 
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 4) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวน 60 บทความ คิดเป็นร้อยละ 6.31  
 เมื่อคํานวณค่านํ้าหนักตามระดับคุณภาพงานวิจัย 1 งานวิจัย แล้วรวมผลงานวิจัยคิดเป็น 619 บทความ คิด
เป็นร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เท่ากับ 22.93 คิดเป็น 4.59 
คะแนน โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่านํ้าหนัก 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555 

จํานวน ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก
1 ผลงานที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึง่ 
0.25 2 0.50 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 

0.50 433 216.50 

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0.75 456 342.00 

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

1.00 60 60.00 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจงัหวดั 

0.125 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 0 0 
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 951 619 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 2,699 
12 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทที่ไดร้ับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร ่
619 

13 คะแนนที่ได้  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน  คะแนน  

สมศ. ที่ 3 ร้อยละ 20 619 ร้อยละ 
22.93 

4.59  บรรล ุ
2,699 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3-1 รายละเอียดผลงานท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2555 
แหล่งข้อมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิชา 

= 4.59 5 ×25 
 

22.93
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 4 : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 60 

 
  

วิธีการคํานวณ 

    ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก X 100 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้  

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ใดๆ ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี  10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา 
ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 

การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกวิทยาเขต  

รวม 168 คน มหาวิทยาลัยมอบให้บัณฑิตวิทยาลัย ทําหน้าที่ประสานงานกับคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรวบรวมผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 
2555 จําแนกตามระดับคุณภาพ ตามที่ สมศ. กําหนด รวมทั้งหมด 163 บทความ แบ่งตามระดับคุณภาพได้ดังนี้ 

1) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน 70 บทความ หรือร้อยละ 42.94 

2) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus จํานวน 93 บทความ หรือ 
ร้อยละ 57.16 
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เมื่อคํานวณค่าน้ําหนักตามระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์แล้วรวมผลงาน คิดเป็น 110.50  คิดเป็น
ร้อยละของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เท่ากับ 65.77 คิดเป็น 5 คะแนน   

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

นํ้าหนัก
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555 

จํานวน ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก
1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ิระดบันานาชาติหรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอ้มูล TCI 

0.25 70 17.50 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

0.50 - - 

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 - - 

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 93 93.00 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 0.125 - - 
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 - - 
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 0.50 - - 
8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - 
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 - - 
10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 163 110.50 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 110.50 
12 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
65.77 

13 ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่พีิมพ์หรอืเผยแพร่ ของผู้สําเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

= 110.50 x100  = 65.77 
     168 

14 คะแนนที่ได้ = 65.77 x 5     = 6.58 
      50            

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สมศ. ที่ 4 ร้อยละ 60 110.50 ร้อยละ 
65.77 

5.00 บรรลุ 
168 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4-1 รายละเอียดผลงานท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2555 
แหล่งข้อมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   บัณฑิตวิทยาลัย  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 4.43   
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

วิธีการคํานวณ  
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารยป์ระจํา 

                อาจารย์ทัง้หมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่านํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555 

จํานวน ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก 
1 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 0 62 0 
2 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง ผศ. 1 3 3 
3 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง รศ. 3 3 9 
4 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง ศ. 6 1 6 
5 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 2 801 1,602 
6 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และดาํรงตําแหน่ง ผศ. 3 163.5 490.5 
7 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และดาํรงตําแหน่ง รศ. 5 147 735 
8 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และดาํรงตําแหน่ง ศ. 8 7 56 
9 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 5 761 3,805 
10 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง ผศ. 6 445 2,670 
11 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง รศ. 8 368.5 2,948 
12 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง ศ. 10 38 380 
13 ผลรวม 2,800 12,704.5 
14 การพัฒนาคณาจารย์ 4.54 
 

15 
 

คะแนนที่ได้ 
      4.54  = 3.78 
         6 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สมศ. ที่ 14 ค่าเฉล่ีย 4.43 ค่าเฉล่ีย 4.54 3.78  บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-1 ตารางสรุปจํานวนอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 
แหล่งข้อมูล  :   กองการเจ้าหน้าท่ี 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองการเจ้าหน้าท่ี   
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญต่อภารกิจด้านการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเสมอมาภายใต้ 

คําขวัญที่ว่า “นิสิต คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยยังคงดําเนินการภายใต้นโยบาย 
ด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2553-2554) ซึ่งทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการภายใต้ทิศทาง
ของกรอบนโยบายตลอดจนแผนปฏิบัติการตามนโยบายด้านกิจการนิสิตดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินงานด้านพัฒนา
นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์
นิสิตและการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่มุ่งการบูรณาการ 
การดําเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัย ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของนิสิตผ่านองค์การบริหาร องค์การนิสิต เพื่อให้การพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการจัดบริการนิสิต การส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต การพัฒนาระบบการให้คําปรึกษานิสิต และการดําเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ การพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพการดําเนินงาน เพื่อให้กลไกดังกล่าวมีความเข้มแข็งในการดําเนินภารกิจที่มี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ด้านพัฒนานิสิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในด้านกิจการศิษย์เก่า
สัมพันธ์นั้น มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิตดําเนินภารกิจและจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจในด้านนี้ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับผลการประเมินตนเอง (ไม่คิดคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ใน
ระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.5 
ตารางที่ 2.5 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
สกอ. 
3.1 

ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
3.2 

ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

มก. 
3.3 

ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

 รวม 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

 ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 
 

 หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีไม่นํามาคิดคะแนนภาพรวมรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
เป้าหมาย : 7 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
  4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการสนองความต้องการของนักศึกษา 

 ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ   ดังนี้ 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการ
จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตควบคู่กันไปทั้ง 2 ด้าน โดยสามารถพิจารณาตาม
รายด้าน ดังนี้ 

1.1 การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ มีหน่วยงานหลักในการดูแลให้คําปรึกษาทางวิชาการดังนี้ 
• หน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต  

ซึ่งมีหน่วยให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต ทําหน้าที่โดยตรงในการบริการให้คําปรึกษาแก่นิสิตทั้งด้าน 
การเรียนและการใช้ชีวิต มีบริการให้คําปรึกษาทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ควบคู่กับบริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา  
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพในการศึกษาเล่าเรียนและสามารถดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ได้อย่างมีความสุข (3.1-1-1) 

• หน่วยงานระดับคณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดมาตรฐานภาระงานของอาจารย์ 
ซึ่งนอกจากงานสอนตามหลักสูตรแล้ว ยังมีภาระงานในการพัฒนานิสิตด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ที่อาจารย์ต้องเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าพบเพื่อขอรับการปรึกษา (3.1-1-2) และในคณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว  มีการเปิดหน่วยฝึกปฏิบัติและวิจัยการปรึกษาทางจิตวิทยา “ศูนย์สู่ขวัญ” สําหรับให้การ
ปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นิสิต ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป (3.1-1-3) 

• สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้รับมอบหมายให้ สํานักทะเบียนและประมวลผล
(www.registrar.ku.ac.th) เป็นศูนย์ข้อมูลทางการศึกษา บริการงานด้านการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 
ทุกประเภท จัดทําแฟ้มทะเบียนประวัติประจําตัวนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า มีข้อมูลทั้งด้านการเรียน ครอบครัว
และบุคคลที่มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ในกรณีที่นิสิตมีปัญหา และบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ บริการคําถาม-
คําตอบ ด้านการเรียนแก่นิสิต 

1.2 การแนะแนวการใช้ชีวิต กองกิจการนิสิต โดยงานแนะแนวและจัดหางาน ซึ่งมีหน่วยให้คําปรึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทั้งการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต จึงมี
ทั้งบริการให้คําปรึกษา การทดสอบเชิงจิตวิทยาและการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนานิสิต ให้รู้จักตนเอง เรียนรู้ 
และเข้าใจผู้อื่น  มีภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อาทิเช่น 
โครงการพัฒนานิสิตเพื่อพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิต (3.1-1-4)  โครงการสู่เป้าหมายด้วยสีสันความรู้สึก (3.1-1-5) 
โครงการแบบทดสอบเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทางอาชีพ (3.1-1-6)  โครงการเพิ่มพลังแรงใจแรงกายด้วยการนอน (3.1-
1-7) เป็นต้น รวมทั้งมีการส่งต่อและติดตามช่วยเหลือ กรณีนิสิตมีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถในการดูแล โดย
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ประสานความร่วมมือระหว่างกองกิจการนิสิต ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ และสถานพยาบาล ในการส่งต่อให้ความช่วยเหลือนิสิต  
 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตได้รับทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน ตามระบบของทรานสคริปกิจกรรม และกองกิจการนิสิต ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการให้การ
ดูแลสนับสนุนกิจกรรมนิสิต จึงได้สนองตอบนโยบายและจัดโครงการเพื่อเป็นการแนะแนวการใช้ชีวิตของนิสิตตั้งแต่ 
ก้าวแรกในรั้วมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา  

• ในระดับมหาวิทยาลัยมีการแนะแนวการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศ จากแนวความคิดที่ว่า“นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัย” จึงได้จัด
โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผล 
ให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เกิดความประทับใจ และภาคภูมิใจในการเป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-1-8) 
 - ปัจฉิมนิเทศ  มหาวิทยาลัยจัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีให้กับ
นิสิต รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ส่งผลให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจ 
มีความรักความผูกพันต่อสถาบัน และเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  
(3.1-1-9) 

• ในระดับหน่วยงานมีกองกิจการนิสิตและหน่วยงานในระดับคณะ และภาควิชาเป็นผู้ดําเนินการ
ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ดังนี้ 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้  งานวินัยและการพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต 
ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล รวมทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพให้แก่นิสิตโดยทั่วไป เช่น โครงการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ในการนําเสนอ 
(3.1-1-10)  โครงการสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน (3.1-1-11)  โครงการทํางานอย่างไรให้เป็นทีมที่ดี  
(3.1-1-12) และโครงการการจดบันทึกแบบ Mind Map (3.1-1-13)  เป็นต้น 
 - กิจกรรมแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตตึกพักหอพัก โดยมหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้งานหอพัก กองกิจการนิสิต รับผิดชอบการจัดโครงการเพื่อแนะแนวการใช้ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย 
เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก (3.1-1-14) จัดทําคู่มือแนะนํานิสิตหอพัก หอพัก (3.1-1-15) การจัดให้มีอาจารย์ที่
ปรึกษาตึกพักหอพักเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือแก่นิสิตอย่างใกล้ชิด (3.1-1-16) และการพัฒนานิสิตเพื่อนที่ปรึกษา ตึก
พัก หอพัก เพื่อสร้างนิสิตที่มีความรู้มีทักษะในการให้การช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่เพื่อนนิสิตด้วยกัน และเป็น
เครือข่ายให้กับบุคลากรด้านการให้คําปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยอีกทางหนึ่ง (3.1-1.17)   
 - กิจกรรมให้ความรู้แนะแนวการใช้จ่ายเงิน ของนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
ซึ่งจัดในรูปแบบของโครงการปฐมนิเทศ (3.1-1.18) และปัจฉิมนิเทศ นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (3.1-1.19) 
และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสํานึกที่ดีของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัย องค์กร
เอกชน และจากหน่วยงานภายนอก (3.1-1-20)      
 - กิจกรรมเพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันแก่นิ สิต งานวินัยนิ สิตและการพัฒนาศักยภาพนิสิต  
กองกิจการนิสิต  ได้จัดโครงการเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่นิสิต สนับสนุนให้นิสิตมีความพร้อมในการเป็นบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ  มีทักษะที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีวินัยและค่านิยมที่ดี เช่น โครงการรู้ทันรู้เล่ียงไม่เส่ียงภัย ส่ิงเสพติด (3.1-1-21) โครงการ
สร้างแรงใจป้องกันภัยใกล้ตัว (3.1-1-22) โครงการเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ (3.1-1-23) โครงการสู้อย่างไร 
เมื่อภัยมา (3.1-1-24) และโครงการรักใสใส หัวใจซุกซน (3.1-1-25) เปน็ต้น   

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์แก่นิสิต  ทั้งข้อมูลบริการด้านกิจการนิสิตและข้อมูลบริการด้านวิชาการ ดังนี้ 

2.1 ประเภทของข้อมูลที่ถ่ายทอดสู่นิสิต  
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• ข้อมูลบริการด้านกิจการนิสิต เช่น หนังสือคู่มือนิสิต ซึ่งจัดทําเป็นประจําในทุกปีการศึกษา 
นิสิตชั้นปีที่ 1 จะได้รับในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดบริการสนับสนุนการศึกษาและการ
จัดบริการสนับสนุนการใช้ชีวิตที่จําเป็นต่อนิสิต รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา บริการจัดหางาน (3.1-1-1) คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการก้าว
แรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาของการเป็นนิ สิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-2-1) คู่มือนิสิตหอพัก เพื่อให้นิสิตมีแนวทางในการดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น รู้จัก
กฎระเบียบและวิถีชีวิตในตึกพักหอพักของมหาวิทยาลัย (3.1-1-15) ข้อมูลกิจกรรม มก. การรับสมัครงาน 

• ข้อมูลบริการด้านวิชาการ นิสิตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ด้านการเรียน 
การสอนได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://www.ku.ac.th) มีสํานักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่ให้
ข้อมูลด้านวิชาการแก่นิสิต เช่น ข้อมูลเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการศึกษา รายวิชาที่เปิดให้มีการเรียน 
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา และข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น (www.registrar.ku.ac.th) และสํานักหอสมุด 
ทําหน้าที่เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการทั้งที่เป็น Traditional Library ที่ประกอบด้วย
ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ และรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-library สําหรับให้บริการแก่นิสิตอาจารย์ 
บุคลากร ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ( http://www.lib.ku.ac.th/) 

2.2 วิธีการให้บริการข้อมูล โดยใช้ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้   
• เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.ku.ac.th) เว็บไซต์ของคณะและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเช่ือมโยงจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้    
• ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าจอ LED ซึ่งมีการติดตั้งไว้ในบริเวณที่นิสิตสามารถพบเห็นได้อย่าง

ชัดเจน อาทิเช่น บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1 บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3 และบริเวณประตูโดยรอบมหาวิทยาลัย 
ซึ่งทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ (3.1-2-2) 

• ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น คู่มือนิสิต (3.1-1-1) ข่าวกองกิจการนิสิต (3.1-2-3)  
• บริการส่งข้อความส้ัน (sms) ทุกหน่วยงานสามารถมาขอรับบริการส่งข้อความแจ้งข้อมูล 

ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตได้ โดยทางกองกิจการนิสิตรับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งข้อมูล   (3.1-2-4)  
• รถประชาสัมพันธ์เคล่ือนที่ ซึ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและองค์กรของนิสิต สามารถขอรับบริการ

รถประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่างๆ ไปยังนิสิตได้ โดยทางกองกิจการ
นิสิตรับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ (3.1-2-5)  

• บริการสายด่วน (hot line) เพื่อให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่มีปัญหาวิกฤติ
และต้องการความช่วยเหลือด่วน  โดยประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ เว็ปไซต์กองกิจการนิสิต 
( http://www.sa.ku.ac.th/)  แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห น่ ว ย ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต นิ สิ ต
(http://pirun.ku.ac.th/~psdptp/) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อสนับสนุนให้จัดโครงการ และกิจกรรมที่เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพของนิสิต ดังนี้ 
 3.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ อาทิ โครงการ " พูดภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว " ของ 
คณะมนุษยศาสตร์  (3.1-3-1) กิจกรรมแนะแนวการเรียน และอบรมการเขียนทางนิติศาสตร์ ของคณะสังคมศาสตร์ 
(3.1-3-2) โครงการ Pre Test TOEFL ปีการศึกษา 2555 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (3.1-3-3) 
 3.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ อาทิ โครงการการเพาะกล้าไม้พืชพลังงานทดแทน ของ
สํานักงานบริการวิชาการ (3.1-3-4) โครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรวัสดุ” ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (3.1-3-5) โครงการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ปี 2555 (3.1-3-6) โครงการ NARA's Inspiration วิธีสร้างแรงบันดาลใจสําหรับนักเขียนมือใหม่ ของสํานักหอสมุด  
(3.1-3-7) 
 



 

หนา 162 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

 4.1 มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ดังนี้ 
• บริการข้อมูลตําแหน่งงาน และการสมัครงาน อาทิ มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

โดยส่งข่าวผ่านทางเว็บเมล์ ที่มีชื่อว่า KU e–News กองกิจการนิสิต จัดให้มีระบบส่งเสริมการมีงานทํามหาวิทยาลัย 
(www.jobsa.ku.ac.th) เป็นต้น 

• บริการข้อมูลการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ อาทิ กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ ผ่าน Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (3.1-4-1) สํานักหอสมุด 
บริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยแก่ศิษย์เก่า ซึ่งให้บริการอยู่ในห้อง Eco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปาการ โดยรวบรวม
ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การสมัครงาน และบริการ labtop เพื่อการค้นคว้าข้อมูล (3.1-4-2) 

• บริการข้อมูลกิจการมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยจัดให้มีเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
(www.ku.ac.th) และเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์  (www.oku.sa.ku.ac.th) เพื่อเป็นช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจการ
มหาวิทยาลัย 

• บริการฐานข้อมูลศิษย์เก่า อาทิ มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลประวัติผู้สําเร็จการศึกษา ข้อมูลการหา
งานทําของศิษย์เก่า และฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับคณะวิชา ซึ่งได้จัดตั้งระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงกับคณะวิชา (www.oku.sa.ku.ac.th) และมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับศิษย์เก่า 
 4.2 มหาวิทยาลัยมีวิธีการ และช่องทางการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า อาทิ เว็บไซต์ 
(www.ku.ac.th) (www.oku.sa.ku.ac.th) เว็บเมล์ (KU e – News) และ ผ่าน Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (3.1-4-1) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ และวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์สําหรับศิษย์เก่า โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
       5.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์  
โดยส่งข่าวผ่านทางเว็บเมล์ ที่มีชื่อว่า KU e–News กองกิจการนิสิต จัดให้มีระบบส่งเสริมการมีงานทํามหาวิทยาลัย 
(www.jobsa.ku.ac.th) และเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัย (www.oku.sa.ku.ac.th) เพื่อเป็นช่องทางสําหรับให้ศิษย์
เก่าเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป 
        5.2 การให้บริการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

• กิจกรรมประชุมสัมมนา อาทิ กองกิจการนิสิต โครงการมองโลกกว้างอย่างที่เป็น เสวนาหัวข้อเรื่อง 
"ปรับตัวปรับใจ ก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียน" (3.1-5-1) CPF Future Career 2012 (3.1-5-2) 

• กิจกรรมอบรมวิชาชีพ อาทิ กองกิจการนิสิต โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการทํางานด้านภาษาของ
ธุรกิจ"หัวข้อเรียนรู้ภาษาพม่าพื้นฐานเพื่อส่ือสาร" (3.1-5-3)  โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ 
ครั้งที่ 22 (3.1-5-4) โครงการเปิดมุมมองความคิด สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (3.1-5-5)   

• กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ อาทิ ชมรมนิสิตเก่าพลศึกษา ร่วมกับภาควิชาพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพี่พบน้องเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง  “ความสําเร็จในการ
บริหารงาน สู่องค์กรระดับสากล: ความภาคภูมิใจของเราชาวพลศึกษา” (3.1-5-6) กองกิจการนิสิต โครงการนํานิสิตศึกษาดู
งานบริการแนะแนวอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยกองกิจการนิสิต (3.1-5-7) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยฯ
ได้ดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม  ความพึงพอใจของนิสิตในการใช้บริการระบบกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ
ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ เพื่อประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 โดยการจัดทําแบบสอบถามในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ส่งไปยังทุกคณะและวิทยาเขต เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (3.1-6-1) พบว่า 
 6.1 การให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากับ 
3.66 อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด โดยข้อคําถามเรื่องการให้คําชี้แนะเชิงวิชาการจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษา และเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีการติดตามผลการเรียนและการดําเนินชีวิตของนิสิต มีค่า
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คะแนนสูงสุดคือ 3.78 และข้อคําถามเรื่องการให้บริการสายด่วนเพ่ือให้ข้อมูล ให้คําปรึกษาหรือรับเรื่องร้องทุกข์ 
ทางโทรศัพท์ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดคือ 3.48   

6.2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับดี 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด โดยข้อคําถามเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน มีค่าคะแนนสูงสุดคือ 3.69 และข้อคําถามเรื่องช่องทางสําหรับนิสิตในการให้ข้อเสนอแนะ  
เพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าน้อยที่สุดคือ 3.55 

6.3 การให้บริการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ เท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด โดยข้อคําถามเรื่องความพร้อมของ
หน่วยงาน/บุคลากรในการจัดกิจกรรม มีค่าคะแนนสูงสุด คือ 3.72 และข้อคําถามเรื่องจํานวน/รูปแบบของกิจกรรมที่
จัดมีความสอดคล้องกับจํานวนนิสิตที่สนใจ มีค่าน้อยที่สุด คือ 3.65 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการสนอง
ความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาพัฒนาการจัดการ
บริการ  โดยในระดับมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการดําเนินงานด้านกิจการนิสิต  วิทยาเขตบางเขน มีมติเห็นสมควร
ให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการดูแลและช่วยเหลือนิสิต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบและการดําเนินงานด้านการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต  (3.1-7-1) 

   ทั้งนี้ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบกลไกการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน เพื่อให้ได้รับทราบและนําผลดังกล่าวไป
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป (3.1-7-2) และสําหรับการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิตน้ัน  หน่วยให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต กองกิจการนิสิต ได้หาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ 
(3.1-7-3) ดังนี้ 

7.1 ปรับเปล่ียนรูปแบบเน้ือหาการจัดโครงการสําหรับนิสิต โดยให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับช่วงวัย
และสภาพปัจจุบัน มุ่งการมีส่วนร่วมของนิสิตและให้นิสิตได้เป็นผู้นําหรือร่วมจัดโครงการ ตามความต้องการของนิสิต
ส่วนใหญ่ โดยยึดหลักกระบวนการในการให้คําปรึกษาและจิตวิทยาในการดําเนินโครงการ 

7.2  มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  หรือโครงการไปยังนิสิตในหลายช่องทาง
มากขึ้น  ทั้งเว็บไซต์  ป้ายประกาศ สังคมออนไลน์  ข้อความส้ันเพื่อประชาสัมพันธ์และย้ําเตือนเม่ือใกล้กําหนดการจัด
โครงการ  ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ของมหาวิทยาลัย  และผ่านทางเครือข่ายนิสิตที่เคยร่วมโครงการ 

7.3 ดําเนินการให้ความช่วยเหลือนิสิตตามระบบที่คณะกรรมการระบบดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิต 
ได้วางไว้ ซึ่งเริ่มจากการเก็บข้อมูลจากแบบสร้างการรู้จักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้การดูแลช่วยเหลือ 
พัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่นิสิตศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ.ที่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  บรรลุ 
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รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 คู่มือนิสิตประจําปีการศึกษา 2555 
3.1-1-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัย  เร่ือง มาตราฐานภาระงานข้ันตํ่า  ในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1-1-3 หน่วยฝึกปฏิบัติและวิจัยการปรึกษาทางจิตวิทยา “ศูนย์สู่ขวัญ”  

(http://ku-educationalpsychologyandguidance.blogspot.com/2013/04/blog-
post.html) 

3.1-1-4 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือทักษะการดําเนินชีวิต 
3.1-1-5 โครงการสู่เป้าหมายด้วยสีสันความรู้สึก 
3.1-1-6 โครงการแบบทดสอบเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางอาชีพ 
3.1-1-7 โครงการเพ่ิมพลังแรงกายแรงใจด้วยการนอน 
3.1-1-8 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 
3.1-1-9 โครงการปัจฉิมนเิทศ  ประจําปีการศึกษา 2555 
3.1-1-10 โครงการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ในการนําเสนอ    
3.1-1-11 โครงการสมาธิเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียน 
3.1-1-12 โครงการทํางานอย่างไรให้เป็นทีมท่ีดี 
3.1-1-13 โครงการการจดบันทึกแบบ Mind Map   
3.1-1-14 โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก  ประจําปีการศึกษา 2555 
3.1-1-15 คู่มือนิสิตหอพัก 
3.1-1-16 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพักนิสิต 
3.1-1-17 โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือนท่ีปรึกษาในตึกพัก หอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1-1-18 โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3.1-1-19 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3.1-1-20 โครงการเพ่ือพัฒนานิสิตทุนการศึกษา 
3.1-1-21 โครงการรู้ทันรู้เลี่ยงไม่เสี่ยงภัยสิ่งเสพติด   
3.1-1-22 โครงการสร้างแรงใจป้องกันภัยใกล้ตัว 
3.1-1-23 โครงการเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์   
3.1-1-24 โครงการสู้อย่างไรเมื่อภัยมา 
3.1-1-25 โครงการรักใสใส หัวใจซุกซน   
3.1-2-1 คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 
3.1-2-2 บันทึกข้อความ  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED 
3.1-2-3 ข่าวกองกิจการนิสิต 
3.1-2-4 บันทึกข้อความ  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อความผ่าน SMS ไปยังมือถือของนิสิต 
3.1-2-5 บันทึกข้อความ  เรื่องขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-3-1 โครงการ "พูดภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว" คณะมนุษยศาสตร์  
3.1-3-2 กิจกรรมแนะแนวการเรียน และอบรมการเขียนทางนิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
3.1-3-3 โครงการ Pre Test TOEFL ปีการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3.1-3-4 โครงการการเพาะกล้าไม้พืชพลังงานทดแทน สํานักงานบริการวิชาการ 
3.1-3-5 โครงการปัจฉิมนเิทศ “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรวัสดุ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-3-6 โครงการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิต 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ป ี2555  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-3-7 โครงการ NARA's Inspiration วิธีสร้างแรงบันดาลใจสําหรับนักเขียนมือใหม่สํานักหอสมุด 
3.1-4-1 https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/oldfriend.ku 
3.1-4-2 http://www.lib.ku.ac.th/index.php/th/service-m/2012-05-25-09-13-24/ 

alumni-space 
3.1-5-1 โครงการมองโลกกว้างอย่างท่ีเป็น เสวนาหัวข้อเร่ือง "ปรับตัวปรับใจ ก้าวไปพร้อมกับประชาคม

อาเซียน" กองกิจการนิสิต 
3.1-5-2 CPF Future Career 2012 กองกิจการนิสิต 
3.1-5-3 โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการทํางานด้านภาษาของธุรกิจ "หัวข้อเรียนรู้ภาษาพม่าพ้ืนฐาน

เพ่ือสื่อสาร"  
3.1-5-4 โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ คร้ังท่ี 22  
3.1-5-5 โครงการเปิดมุมมองความคิด สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
3.1-5-6 โครงการพ่ีพบน้องเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาพลศึกษา คร้ังท่ี 1 เร่ือง “ความสําเร็จใน

การบริหารงาน สู่องค์กรระดับสากล: ความภาคภูมิใจของเราชาวพลศึกษา”  
3.1-5-7 โครงการนํานิสิตศึกษาดูงานบริการแนะแนวอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน  
3.1-6-1 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการระบบกลไกการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล

ข่าวสารสารสนเทศ  ประจําปีการศึกษา 2555 
3.1-7-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เร่ือง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานด้านกิจการ

นิสิต วิทยาเขตบางเขน 
3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต  วิทยาเขตบางเขน 
3.1-7-3 บันทึกช่วยจํา รายงานการประชุมหน่วยให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 

แหล่งข้อมูล  :  กองกิจการนิสิต กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริการการศึกษา  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองกิจการนิสิต  
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
เป้าหมาย : 6  ข้อ   

เกณฑ์มาตรฐาน :         
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
  3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม

ท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือสง่เสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ  ดังนี้ 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  มหาวิทยาลัยฯ  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์  (แผนปฏิบัติราชการ  4 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558) (3.2-1-1) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และมีคุณธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องในการพัฒนานิสิตไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย “สํานักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี” (IDKU = Integrity  Determination  Knowledge creation  Unity) 
  2) ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  3) ด้านการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 
และจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 (3.2-1-2)  
ได้พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายด้านกิจการนิสิตโดยนําประเด็นที่จําเป็นต้องดําเนินงาน
ต่อเนื่องมากําหนดเป็นกรอบการดําเนินงานในปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้นิสิต (Citizenship) 
  2) มุ่งให้ทุกคณะในทุกวิทยาเขตจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เพียงพอสําหรับรองรับการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตในคณะ 
  3) กําหนดแนวทางการพัฒนานิสิตให้พร้อมต่อการท่ีประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 
  4) กําหนดให้ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการดําเนินงาน 
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  5) เตรียมการเพื่อเสริมสร้างอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อรองรับการบริหารงานกิจการนิสิตของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 

นอกจากนี้ยังได้กําหนดเงื่อนไขให้นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 15 
กิจกรรม และ 100 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยให้มีผลต่อการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กําหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ออกเป็น 3 ส่วน
สําคัญ ได้แก่ 

  1) กิจกรรมมหาวิทยาลัย 
            2) กิจกรรมเสรมิสร้างสมรรถนะนิสิต ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนสําคัญ คือ 

• กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเรยีนรู ้
• กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
• กิจกรรมพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
• กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 

 3) กิจกรรมเพือ่สังคม  
ซึ่งโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้านและการดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนด
มาตรฐานการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 มาตรฐาน (3.2-2-1) ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการ
ประกันคุณภาพในคณะกรรมการกิจการนิสิต โดยมีการถ่ายทอดผ่านโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง “การ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555” ระหว่างวันที่ 5–6 มิถุนายน 
2555 ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (3.2-2-2) และจัดโครงการประชุมชี้แจงแนว
ทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต และการประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 
2555 สําหรับองค์กรกิจกรรมนิสิต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 และสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2555 เพื่อทําความเข้าใจถึงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต และการส่งผลงานการประกวด 1 
องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ให้องค์กรนิสิตต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรม
ให้มีคุณภาพมากข้ึน (3.2-2-3) และจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รุ่นที่ 1 ประจําปี 2556 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกรอบการประเมินคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกํากับดูแลรับผิดชอบ ทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนิสิต ผู้นํานิสิตขององค์กรต่างๆ (3.2-2-4) 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ 
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการ 
จัดกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ จัดโครงการ
สัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 
2555 (3.2-3-1) เพื่อให้ผู้นํากิจกรรมนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกิจกรรม
นิสิต สามารถดําเนินการจัดทํากิจกรรมตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และในปีการศึกษา 
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2555 คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพได้จัดประกวดกิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการจัดกิจกรรม
ตามหลักประกันคุณภาพภายใต้ชื่อโครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ (3.2-3-2) โดยผลการประกวดมี
โครงการที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก 7 ผลงาน รางวัลระดับดี 3 ผลงาน และรางวัลชมเชย 3 ผลงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
องค์กรกิจกรรมนิสิตหลากหลายองค์กรที่ดําเนินกิจกรรมตามหลักประกันคุณภาพครบทุก 5 ประเภท อาทิ 

  3.1  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น “โครงการสัตวแพทย์อาสา
พัฒนาชนบท” (3.2-3-3) ซึ่งจัดทําโครงการโดยสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดําเนินการระหว่างวันที่ 16–22 
ตุลาคม 2555 ณ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานบริการทางด้านปศุสัตว์
และสัตว์เล้ียงแก่เกษตรกร ประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้นด้วยวิธีการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory) อย่างง่าย 
ส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และพืชอาหารสัตว์แก่ชุมชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ฝึกความมีระเบียบวินัยในการทํางาน พัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเพื่อตอบสนองอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สํานึกดี มุ่งมัน สร้างสรรค์ และสามัคคี” 

  3.2 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการการแข่งขันกรีฑา ฤดูหนาว มก. 2555  
(3.2-3-4) ซึ่งจัดทําโครงการโดยชมรมกีฬากรีฑา ดําเนินการระหว่างวันที่ 7–10 มีนาคม 2555 ณ สนามอินทรีย์
จันทรสถิตย์ โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬากรีฑา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัย 
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ดี พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
เพื่อให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนําความรู้ของกีฬา
กรีฑาไปประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายได้  

  3.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 14 (3.2-3-5) ซึ่งจัดทําโครงการโดยสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ดําเนินการระหว่างวันที่ 15–22 
ตุลาคม 2555 ณ ตําบลส่ีเหล่ียม ตําบลบ้านไทร และตําบลแสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการน้ี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ชนบทลดค่าใช้จ่ายในด้านปศุสัตว์ และเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานด้านปศุสัตว์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  3.4  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการมอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู 
(3.2-3-6) ซึ่งจัดทําโครงการโดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการในวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ อาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยในด้านการให้ความเคารพ
และการมีสัมมาคารวะของนิสิตที่มีต่อครู อาจารย์ รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ ผู้ปกครอง 
นิสิตปัจจุบัน และคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

  3.5  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการขันโตกนนทรีศรีเกษตร 2555 (3.2-3-7) 
ซึ่งจัดทําโครงการโดยชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ดําเนินการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 
ณ ลานหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา เผยแพร่ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของภาคเหนือ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาโดยการให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง และ
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนิสิตนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน มหาวิทยาลัยฯ  มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างสถาบันอื่นๆ ดังนี้ 

4.1  การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบัน : คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่าย ผู้นํานิ สิต  เรื่ อง  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิ สิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 (3.2-4-1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นํากิจกรรมนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต  
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต สามารถดําเนินการจัดทํากิจกรรมตามหลักวงจร
คุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตในองค์กร
กิจกรรมนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต และเพื่อให้นิสิตได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  4.2  การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบัน มีการดําเนินการ ดังนี้ 
        มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน
การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การประชุมคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2555 จํานวน 3 ครั้ง (3.2-4-2) โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา (3.2-4-3) โดยให้นิสิตของสถาบันเครือข่ายร่วมพลังผลงานตราสัญลักษณ์เข้าประกวด
โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat University, Quality 
Assurance Day; CRU QA Day) เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การหาแนวปฏิบัติที่ดี ในการนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ ไปใช้ดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา (3.2-4-4) ซึ่งโครงการด้านปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 14 ของ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมโครงการเสวนา “ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 (3.2-4-5) 

5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ  
มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการตามนโยบายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านพัฒนานิสิต และผู้บริหารหน่วยงาน
ด้านพัฒนานิสิตจาก 4 วิทยาเขต ร่วมเป็นกรรมการ โดยมอธิการบดี เป็นประธาน ได้ร่วมกันพิจารณาสรุปและ
ประเมินผลแผนพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา 2555 เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต ครั้งที่ 
1/2556 วันที่ 12 มีนาคม 2556 (3.2-5-1) ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ด้านการผลิตบัณฑิต ในส่วนของการพัฒนานิสิตไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 
  1) ด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย “สํานักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี” (IDKU = Integrity  Determination  Knowledge creation  Unity) 
  2) ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  3) ด้านการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยพบว่า ทุกวิทยาเขตได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตได้จัดกิจกรรม เพื่อตอบสนอง
แนวทางดังกล่าวครบทั้ง 3 ด้าน ครบทุกวิทยาเขต 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา จากการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 (3.2-6-1) มหาวิทยาลัยฯ  
ได้พิจารณาสรุปและประเมินผลแผนพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา 2555 ตามแผนปฏิบัติการการดําเนินงานตาม
นโยบายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 วิทยาเขต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในปีต่อไป ดังนี้ 
  1 มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทาง ภารกิจ และแผนดําเนินการในทุกด้านที่ชัดเจน ทั้งการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  2 มหาวิทยาลัยควรถ่ายทอดความมุ่งหวัง ทิศทาง และแนวทางการพัฒนานิสิตให้ประชาคมและ
ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นทิศทางร่วมกัน และเกิดบรรยากาศในการดําเนินงาน 
  3 มหาวทิยาลัยควรมีนโยบายทีมุ่่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในด้านการ
เตรียมสมรรถนะที่เพียงพอ ทั้งด้านความรู้ ทกัษะ และทัศนคติ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ.ที่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 - 2558 

3.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 2  
ปี 2555 

3.2-2-1 มาตรฐานการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 มาตรฐาน 

3.2-2-2 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 

3.2-2-3 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต และการประกวด 1 
องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555 สําหรับองค์กรกิจกรรมนิสิต และ
สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.2-3-1 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 

3.2-3-2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านประกันคุณภาพ คร้ังท่ี 2 ปี 2556 

3.2-3-3 โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท 

3.2-3-4 โครงการการแข่งขันกรีฑา ฤดูหนาว มก. 2555 
3.2-3-5 โครงการค่ายปศสุัตว์เฉลิมพระเกียรติ คร้ังท่ี 14 
3.2-3-6 โครงการมอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู 
3.2-3-7 โครงการขันโตกนนทรีศรีเกษตร 2555 
3.2-4-1 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 
3.2-4-2 การประชุมคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555คร้ังท่ี 1 

คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 
3.2-4-3 โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2-4-4 โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat 

University, Quality Assurance Day; CRU QA Day) 
3.2-4-5 โครงการเสวนา “ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา” 
3.2-5-1 รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต คร้ังท่ี 1 ปี 2556 
3.2-6-1 รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต คร้ังท่ี 1 ปี 2556 

แหล่งข้อมูล  :   กองกิจการนิสิต  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   กองกิจการนิสิต 
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ตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3  :     ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
เป้าหมาย  :     5 ข้อ 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
  2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ 

ท่ีปรึกษา 
  3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  

เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
  4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาทุกปี 
  5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดงันี ้
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคําส่ัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 550/2555 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 (3.3-1-1) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ 
ให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยให้มีขอบข่ายหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
ด้านวิชาการและด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการดูแลให้คําปรึกษาแก่นิสิต และในส่วน
ระดับคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะวิชา เช่น คณะวนศาสตร์มีคําส่ังที่ 80/2553 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะวนศาสตร์ คณะเกษตร กําแพงแสน  
มีคําส่ังคณะเกษตร กําแพงแสน ที่ 88/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กําแพงแสน 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีคําส่ังคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ที่ 09/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 หมวด 7 
ว่าด้วยสิทธิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-1) คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2549) 
(3.3-2-2) และมีการจัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) (3.3-2-
3) ที่แสดงถึงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา จรรยาบรรณ หน้าที่ข้อปฏิบัติ เทคนิคในการให้คําปรึกษา 
และเครื่องมือข้อมูลสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ https://www.advisor.ku.ac.th (3.3-
2-4) นอกจากนี้ ในระดับคณะมีการดําเนินการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมนิสิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และปฏิญญาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการส่งอาจารย์อบรมเทคนิคการให้คําปรึกษาประจําปีทุกปี และ
จัดเตรียมคู่มือเทคนิคการให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ เป็นต้น 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 
2555 และการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 18 มกราคม 2556 (3.3-3-1) และในระดับคณะมีการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการฯ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
คณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิตอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
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มีการประชุมคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดประชุมเพื่อ
วางแผนและสรุปผลทุกภาคการศึกษา เป็นต้น 

4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคําส่ังที่ 550/2555 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 (3.3-4.1) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ 
ให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยมีขอบข่ายหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิต 
มีการประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงาน จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 18 มกราคม 2556 
และในระดับคณะมีการติดตามและประเมินผล เช่น คณะสังคมศาสตร์ มีการประเมินโครงการนิสิตพบอาจารย์ 
ที่ปรึกษา มีโครงการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของคณะสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 - 2556 คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดําเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ผ่านโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจัดเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา โดยเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนในฐานะผู้ใช้ระบบ
มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบ หาแนวปฏิบัติที่ดี และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
ผ่านการประเมินโครงการต่างๆ หลังเสร็จส้ินการดําเนินการ อาทิ โครงการสัปดาห์ศิษย์พบครู คณะกรรมการฯ จะให้
อาจารย์ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการประชุมกับนิสิตและประเมินผลโครงการ มีการประเมินการดําเนินงานอาจารย์ที่
ปรึกษา มีแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิต ซึ่งแจกให้นิสิตประเมินในช่วงโครงการสัปดาห์ศิษย์พบครู 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มหาวิทยาลัยฯ มีบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10106/ว.9622 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบที่ปรึกษาของคณะ/วิทยาเขต (3.3-5-1) และมีการประชุม 
เพื่อสรุปผลการดําเนินการและพิจารณาหารือแนวทางการนําผลประเมินมาปรับปรุงระบบให้คําปรึกษาวิชาการแล้ว
ยังมีการมอบหมายให้ผู้แทนคณะและวิทยาเขตนําผลการประเมินทั้งจากการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ในการ
ปรับปรุงระดับคณะและวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการประชุมเพื่อนําผลการประเมินในกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนา
ปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ ตัวอย่าง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําสรุปผลการประเมิน จากผู้ปกครอง
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา มอบประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ต่อไป หลังจากคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาตามข้อเสนอ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว มหาวิทยาลัยได้นําข้อเสนอของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปปรับปรุงในระบบสารสนเทศ
นิสิตของมหาวิทยาลัย ในระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ โดยให้ผู้ปกครองสามารถ Log in เข้าไปดูรายงานผล
คะแนนของบุตร-หลาน โดยใช้รหัสเลขประจําตัวประชาชน และวัน เดือน ปีเกิดของนิสิต จึงถือได้ว่าเป็นการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองนิสิต วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ นําผลสรุปการประเมินเข้าประชุมเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง เป็นต้น 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 5 

ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ.ที่ 3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 550/2555 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 
3.3-2-1 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 หมวด 7  

ว่าด้วยสิทธิหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.3-2-2 คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2549) 
3.3-2-3 มีการจัดทําคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) 
3.3-2-4 เคร่ืองมือข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์ 

https://www.advisor.ku.ac.th 
3.3-3-1 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จํานวน 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 3/2555 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2555 และครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 18 
มกราคม 2556 

3.3-4.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 550/2555 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

3.3-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10106/ว.9622 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 เร่ือง ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะ/วิทยาเขต 

แหล่งข้อมูล  :  งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองบริการการศึกษา 
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การวิจัยเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญและดําเนินการควบคู่กับการเรียน 
การสอน โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการบริหารงานวิจัยเชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย 
ในทุกวิทยาเขต ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนและสังคม ดังเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” 
โดยอาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และ
เผยแพร่ถ่ายทอดสู่สังคม ทั้งในวงวิชาการ และการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ประชาชนและชุมชนฐานรากมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากผลงานที่ปรากฏ ทําให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับคัดเลือก
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก ด้านการเกษตร อาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพในด้านการพัฒนางานวิจัย การจัดการความรู้จากงานวิจัย และเงิน
สนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพครอบคลุมตั้งแต่การจัดหางบประมาณอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ ระบบและกลไกการบริหารจัดการทุนวิจัย การสนับสนุนกลุ่มวิจัย
และทรัพยากรวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชน การบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ การยกย่องประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและ
บริหารจัดการงานวิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนําสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัยและมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
4.48 คะแนน อยู่ในระดับดี สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คะแนน อยู่ใน
ระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.6 
 

ตารางที่ 2.6  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
สกอ. 
4.1 

ระบบและกลไก 
การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
4.2 

ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 
4.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

340,000 
บาท 

หรือ 4.51 
คะแนน 

425,186.66 
บาท 

ค่าเฉล่ีย 
4.46 

คะแนน 
  5.00 4.46 

สมศ. 
5 

งานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 30 
หรือ 4.51 
คะแนน 

1,203 ร้อยละ 
39.88 

ค่าเฉล่ีย 
4.19 

คะแนน 
  5.00 4.19 

3,016 

สมศ. 
6 

งานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 30 
532 ร้อยละ 

17.64 
532 ร้อยละ  

17.64   4.41  4.41 3,016 3,016 

สมศ. 
7 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 

147.25 ร้อยละ 
4.88 

147.25 ร้อยละ 
4.88   2.44 2.44 3,016 3,016 

รวม 4.48  
คะแนน 

4.25 
คะแนน 

 ผลการประเมิน ดี ดี 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที ่4.1     :     ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์
เป้าหมาย            :     7 ข้อ 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ ด้าน

จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
  4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

อย่างน้อยใน ประเด็นต่อไปน้ี 
ประเด็นต่อไปน้ี 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ 
   คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

     -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  

       เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย 
       ในห้องปฏิบัติการวิจัย 
     -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
        การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ 
        ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5 อย่างครบถ้วน
ทุกประเด็น 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการพัฒนางานวิจัย และดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัย 

อย่างต่อเน่ือง โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการทุนวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย   
การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ 
ในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีแผนการการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อนําไปส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยให้เจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนางานวิจัย   

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
1.1 การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยรับผิดชอบ และกํากับดูแล  

โดยคณะกรรมการนโยบายวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกํากับด้านนโยบาย ทิศทาง และกรอบแนวทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และงานวิจัยที่ได้รับการส่ังสมมาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานเกือบเจ็ดทศวรรษ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก ทั้งทางด้าน
การเกษตร อาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะขับเคล่ือนไปยังเป้าหมายหลัก 
ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนํา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในอนาคต 
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รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล (4.1-1-1) โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เป็นหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อย่างเต็มรูปแบบ (4.1-1-2)  
การดําเนินงานอยู่ภายใต้การกํากับด้านนโยบายและแผน ตลอดจนระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัย  
โดยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-1-3) ทั้งนี้ ในระดับคณะวิชาและ
สถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีระบบและกลไกการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยที่สอดคล้องกับ
แผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ/คณะกรรมการประจําสถาบันทําหน้าที่
วางแผนและติดตามการดําเนินงานของหน่วยงาน สําหรับการบริหารงานวิจัยในวิทยาเขตต่างๆ มหาวิทยาลัย 
มีนโยบายในการกระจายการบริหารไปสู่วิทยาเขต โดยกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตกําแพงแสน 
คณะกรรมการวิจัยวิทยาเขตศรีราชา และสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานงานวิจัยของวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ตามลําดับ (4.1-1-4)  

1.2 ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ และกลยุทธ์ด้านการวิจัยในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2553-2555 (4.1-1-5) และมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจําปี 2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(4.1-1-6) ซึ่งในด้านการวิจัยจะเกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ดังนี้  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย  
 เป้าประสงค์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยขั้นสูง และสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ง 2 กลยุทธ์ คือ  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อความต้องการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนสังคมและประเทศและเป็นผู้นําในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน และกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
บุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย   

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการแก้ไข

ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ง 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ และ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการบริการวิชาการ 
  โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส (4.1-1-7)  

 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(พ.ศ. 2553-2555) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัย
และการบริหารงานวิจัย (4.1-1.8) รวมทั้งขณะนี้ได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงกรอบแนวทางการวิจัยให้สอดคล้องและสอดรับ
กับความต้องการในการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดทําเป็น 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 ซึ่งได้รวมประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร
งานวิจัยตามรูปแบบแผนวิจัยแม่บท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไว้ด้วย (อยู่ระหว่างดําเนินการ)  (4.1-1-9) 

ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัย มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2555-2559) โดยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรจาก 
สํานักงบประมาณโดยตรง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัย
อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

- กําหนดแนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเป็น
ประเภท/กลุ่มโครงการวิจัย และกําหนดลักษณะโครงการวิจัย ดังนี้ 1) ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 3) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 4) โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน) (4.1-1-10)  

- กําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยการ
กําหนดขอบเขตต่างๆ ดังนี้ เป้าหมายการวิจัย ประเภท/กลุ่มโครงการวิจัย คุณสมบัติของผู้อํานวยการ 
ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย นอกจากนั้นได้กําหนดให้การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและการเสนอขอรับทุน
ต้องผ่านระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย (KURM) และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอของบประมาณ 
การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การรับทุนวิจัย การเบิกจ่ายเงินวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย การบริหารเครื่องมือและ
สถานที่ในการวิจัย การบริการสารสนเทศงานวิจัย การส่งรายงานวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการ  
การตีพิมพ์เผยแพร่และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยและการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา (4.1-1-11)    

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์
การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 3) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (4.1-1-12)    

- กําหนดแนวทางการดําเนินงานพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. และแนวทางปฏิบัติ 
ในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยย่อยภายในชุดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (4.1-1-13)  

- การทําสัญญารับทุน และการเบิกจ่ายเงินวิจัย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย  
เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กําหนดข้อแนะนําในการรับทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดประกอบด้วย การรับทุนอุดหนุนวิจัย การขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวิจัย  
การส่งรายงานผลการวิจัย การเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย (4.1-1-14)  

- การกําหนดกระบวนการและขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย มีแนวทางและ
เกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยที่ชัดเจน เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (4.1-1-15)  

- ในทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. ได้มีการสร้างระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย มก. (KURDI: Research Management 
System, KURM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการวิจัย และการจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัยที่เสนอขอและรับ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ครบวงจร และเป็นการพัฒนาการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบ่งการใช้งานของ
ระบบออกเป็น 2 ระบบ คือ 1) ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย สําหรับนักวิจัย และ 2) ระบบบริหารจัดการ
โครงการวิจัย สําหรับผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (KURM) ไปยังระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Pre-audit Proposal Evaluation) การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย (Ongoing Monitoring) 
การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย (Post-audit Evaluation) การใช้งานของโปรแกรมฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย 
มก. เริ่มนํามาใช้งานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา และจนถึง ณ ปัจจุบันได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฯ อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการ
ติดตามการดําเนินงานระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย มก. (Tracking System) จุดประสงค์เพื่อใช้สําหรับการ
ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานของระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค ของการดําเนินงานในระบบฯ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบที่มาและการไหลเวียนของข้อมูลได้ว่าอยู่ในขั้นตอนของ
การดําเนินการส่วนใด และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างของการไหลของข้อมูลในระบบที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งมุ่งเน้น
ให้เกิดสภาพคล่อง และความชัดเจนในการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วน ตรวจสอบสถานการณ์ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน 
ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเพื่อเป็นการประมวลผลการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ซึ่งขณะน้ีระบบฯ อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556 (4.1-1-16)  
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โดยในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนวิจัย 
วงเงินทั้งส้ิน 158,217,600 บาท และงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มก. จํานวน 8,814,998 บาท เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
งานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ จากคณะ/สถาบัน/สํานัก ทุกวิทยาเขตในโครงการวิจัยประเภท/กลุ่มต่าง ๆ 
เช่น โครงการวิจัย 3 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสังคมและ 
พฤติกรรมศาสตร์ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ 
โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัย
สู่ประชาชน) กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ และโครงการสนับสนุนทุนวิจัย 
เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ฯลฯ (4.1-1-17)  

1.3 การประสานและบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติชัดเจน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 
(4.1-1-18) ดําเนินการประสานการเสนอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
ดําเนินงานในบางโครงการ โดยปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนทั้งส้ิน 981 โครงการ งบประมาณ 1,508,640,987 
บาท (4.1-1.19) 

 นอกจากนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล
ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยการรวบรวมผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกฯ ซึ่งได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่การนําเข้าข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากแหล่งทุนต่างๆ เชื่อมโยงไปสู่ระบบการบริหารจัดการ 
การเบิกจ่ายเงินวิจัยให้กับนักวิจัยเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลไปบางส่วน
แล้ว ควบคู่กับการทดลองและทดสอบการใช้ระบบฯ ซึ่งยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนส้ินสุดกระบวนการและ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ (4.1-20) 

1.4 มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยให้กลุ่มโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 2555 ซึ่งมีจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร จํานวนทั้งส้ิน 48 โครงการ เป็นเงิน 
6,000,000 บาท (4.1-1-21) ทั้งที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง จํานวน  9 โครงการ และโครงการวิจัยใหม่ 39 โครงการ  
โดยมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติเงินรายได้ส่วนกลาง มก. (4.1-1-22) ให้ดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
ตามประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 
(4.1-1-23) โครงการวิจัยมีลักษณะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/สถาบัน/สํานักวิทยาเขต
ต่าง ๆ ในอัตราส่วน 3 : 1 การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยโครงการ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 (4.1-1-24)  การทําสัญญา 
รับทุน การส่งรายงานผลการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย และการเบิกจ่ายเงินวิจัย เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. (4.1-1-11) 

1.5 มหาวิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือทางการวิจัยในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยทุนพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. สกอ. 
กับ มก. ในอัตราส่วน 1:1:1 และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. กับ มก. ในอัตราส่วน 1:1  
ซึ่งปีงบประมาณ 2555 ได้ร่วมสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จํานวน 31 
โครงการ เป็นเงิน 2,814,998 บาท (4.1-1-25) 

1.6 การประสานการพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มีการประสาน
ในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการในมหาวิทยาลัยในการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย
เสนอขอสนับสนุนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
จํานวน 3 โครงการ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จํานวน 3 โครงการ กรมการข้าว จํานวน 
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1 โครงการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จํานวน 9 โครงการ และบริษัท เมดิฟูดส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5 โครงการ ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณา (4.1-1-26) 

1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้ความสําคัญกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพราะเป็นการ
เชื่อมโยงศาสตร์และองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ สู่เป้าหมายการสร้างผลผลิตที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ได้ชัดเจน จึงได้จัดให้มีการพัฒนา 
นักบริหารงานวิจัยมืออาชีพขึ้น ภายใต้ “โครงการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ” โดยคาดหวังว่าจะได้นักบริหาร
งานวิจัยที่มีศักยภาพในการประสานและบริหารจัดการ ตั้งแต่การกําหนดโจทย์วิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
การบริหารจัดการโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย จนถึงการเผยแพร่และพัฒนาผลงานวิจัย 
สู่การใช้ประโยชน์ โดยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 14-15 
มกราคม 2555 ณ สถานพักฟื้นข้าราชการทหารเรือส่วนกลาง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วม
โครงการจํานวน 18 คน หลังจากการอบรมนักวิจัยแล้ว ดําเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเป็น
ผลสําเร็จ 4 ราย (4.1-1-27) 

1.8 ในด้านการสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุน
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการทําวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (International Journal) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานดําเนินการ โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัยจากงบอุดหนุนวิจัย มก. จํานวน 10,000,000 บาท และเงินรายได้ส่วนกลาง มก. จํานวน 5,000,000 
บาท มีการประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครทุนวิจัย ประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์
ประจําตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับทุนฯ (4.1-1-28) นอกจากนั้นมีการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนต่างๆ 
ได้แก่ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่งมีการ
คัดเลือกนิสิตปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการ (4.1-1-29) 

ทั้ งนี้  ในบางคณะวิชา  มีการสนับสนุนทุนให้แก่นิ สิตในการทําวิจัย  โดยเป็นส่วนหน่ึง 
ของวิชาปัญหาพิเศษวิทยานิพนธ์ และโครงการพิเศษอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพและประสบการณ์ 
ในด้านการวิจัย (4.1-1-32) 

1.9 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในลักษณะของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Center of Excellence) มีจํานวน 11 ศูนย์ และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ตามโครงการความร่วมมือกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จั ย  (สกว . )  เพื่ อพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ  จํ านวน 3 ศูนย์  
ทั้งน้ีการดําเนินการอยู่ภายใต้การประสานงานโดยศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้รับการสนับสนุน
งบดําเนินการรวม 15,000,000 บาท (อุดหนุนวิจัย มก. 10,000,000 บาท และเงินรายได้ส่วนกลาง 5,000,000 บาท; 
รายละเอียดสืบค้นได้ที่ http://nec.psd.ku.ac.th และเอกสารแนะนําศูนย์) (4.1-1-30) นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย 
ได้จัดตั้งสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Institute for Advanced 
Studies, KUIAS) ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 
2) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 3) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมเคมี
อาหารและการเกษตร และ 4) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินงานตามโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจในการดําเนินงานตามโครงการฯ ในรูปแบบการรับเป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย จํานวน 
45,000,000 บาท โดยบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาจากคณะ สถาบันต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการสร้าง
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และบุคลากรวิจัย (สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่ http://nru.ku.ac.th และเอกสารแนะนํา
สถาบันฯ) (4.1-1-31)  
 ทั้งน้ี ในระดับคณะวิชามีห้องปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและ 
การสร้างทีมวิจัย ในบางคณะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนการทําวิจัยในลักษณะกลุ่มวิจัย (Research 
Clusters) และคณะวิทยาศาสตร์ มีการสนับสนุนทุนวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย 
ในรูปแบบทุนต่าง ๆ เป็นต้น (4.1-1-32) 
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
2.1 มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชาต่างๆ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนในลักษณะ

ของการศึกษาค้นคว้าวิจัยควบคู่ไปกับการทําวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อการเพ่ิมพูนประสบการณ์และเป็นสร้าง
พื้นฐานการค้นคว้าวิจัย ซึ่งกําหนดให้นิสิตต้องทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และเอก) จะเป็นผู้แนะแนว และให้คําแนะนํากับนิสิต นอกจากน้ันในระดับปริญญา
ตรีหลายคณะวิชา จัดการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษ และวิชาเทคนิควิจัย กําหนดให้นิสิตทํางานวิจัย เป็นการสอน
ให้รู้จักวิธีการวิจัยเบื้องต้น รวมทั้งการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนั้นการจัดการเรียนการ
สอนในหลายหลักสูตร มีการกําหนดให้นิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสัมมนาและรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ (4.1-1-32) 

2.2 ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย โดยในหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี  
ได้กําหนดให้อาจารย์/นักวิจัยจ้างนิสิตปริญญาตรี โท และเอก ช่วยปฏิบัติงานวิจัยในโครงการวิจัย (4.1-1-11, 4.1-1-14) 
โดยมีการกําหนดอัตราการจ้างชัดเจนตามการอนุมัติของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (4.1-2-1) ทั้งนี้ในระดับ
คณะวิชา มีการดําเนินการเช่นเดียวกัน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างเหมานิสิตที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วย
สอน ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ เป็นประกาศมหาวิทยาลัยชัดเจน (4.1-2-2) นอกจากนั้นมีการส่งเสริม
สนับสนุนการทําวิจัยของนิสิตร่วมกับอาจารย์ ในโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งการ
ดําเนินงานวิจัยในศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 ศูนย์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดําเนินงานวิจัยในลักษณะ
ทีมวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน (Inter-Department/Inter-Faculty) โดยอาจารย์ นักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ และ 
มีนิสิตบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกร่วมทําวิจัย (4.1-1-31) 

2.3 มีการนําองค์ความรู้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์
และเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประชุมวิชาการ
ให้กับอาจารย์ นิสิต เพื่อเป็นการเสริมทักษะประกอบการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา การจัดฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาร่วมทําวิจัย โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสทําวิจัยในโครงการวิจัยมากขึ้น  
โดยผลงานวิจัยอาจเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ (4.1-2-3) 

2.4 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก .  คณะ สถาบัน สํานัก และวิทยาเขต  
มีการจัดประชุม และบรรยายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและความก้าวหน้างานวิจัยด้านต่างๆ  โดยเปิด
โอกาสให้ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟัง 
การบรรยาย (4.1-1-32, 4.1-2-4) รวมทั้งการให้นิสิตเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ
นวัตกรรมเพื่อประชาชน ในงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม–7 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ และ การจัดแสดงผลงานในนิทรรศการนวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล ในงานเกษตรแฟร์ 
ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ รวมทั้งนิทรรศการต่าง ๆ ที่
คณะ/สถาบัน/สํานักหรือวิทยาเขตจัดหรือนําผลงานวิจัยไปร่วมจัดแสดงในงานต่างๆ ซึ่งในการจัดแสดงทุกครั้งมหาวิทยาลัย
คํานึงถึงความสําคัญของนิสิตทุกระดับชั้นให้มีส่วนร่วมในการจัดแสดง และเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะ เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ เรียนรู้ภาคปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม (4.1-2-5) 

2.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 วันที่ 5–7 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกองบริการ
การศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดําเนินงาน โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ร่วมนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งในแต่ละปีมีนิสิตปริญญาโท และเอกของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมส่งผลงาน
นําเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในสาขาต่างๆ เป็นจํานวนมาก  (4.1-2-6) 
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3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
3.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดให้ภารกิจด้านการวิจัย เป็นหนึ่งในภาระงานของอาจารย์ โดยออกเป็น

ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ผู้สอน
ในมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานขั้นต่ําของพนักงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ รวมทั้งกําหนดให้รายงานโดย
กรอกข้อมูลในระบบภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ http://ku-
work.ku.ac.th (4.1-3-1) นอกจากน้ันสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําสําหรับ
บุคลากรวิจัย เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยถือปฏิบัติ (4.1-3-2) 

3.2 มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัย
และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนาเพื่อพัฒนางานวิจัย 
(4.1-3-3) และจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัย ในด้านการทําวิจัย การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (4.1-3-4) มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในการ
ให้บริการปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ให้คําปรึกษา แนะนําอาจารย์ นักวิจัย ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ และการตรวจภาษาต้นฉบับผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ตามประกาศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง การให้บริการปรึกษาวิจัย (4.1-3-5) ตลอดจนมีการจัดทําโครงการสนับสนุนทุน
วิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีอาจารย์ นักวิจัยระดับรองศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นนักวิจัยที่
ปรึกษาหรือนักวิจัยพี่เล้ียง (Mentor) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ มก.) และคณะ/สถาบัน/
สํานัก วิทยาเขตต่างๆ (เงินรายได้หน่วยงาน) โดยเริ่มดําเนินการโครงการตั้งแต่ปี 2551 (4.1-1-21 ถึง 4.1-1-24) 
รวมทั้งการส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีมโดยสนับสนุนในลักษณะศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์วิทยาการ
ขั้นสูง นอกจากน้ันมีการสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย) เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและวงการวิชาการ ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 (ฉบับใหม่ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556) โดยปี
การศึกษา 2555 สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย จํานวน 84 ราย เป็นเงิน 1,819,700 บาท (4.1-3-6) 
 ทั้งนี้ในระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่าง ๆ มีการสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยใหม่ทําวิจัย
โดยระบบอาจารย์/นักวิจัยอาวุโสเป็นพี่เล้ียง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดประชุมสัมมนาและอบรม
เกี่ยวข้องการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตในการไปนําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ การไปทําวิจัย อบรม และศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตาม
หลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน (4.1-1-32) 

3.3 ในการให้ความรู้ด้ านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก .  
ได้บรรจุเอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยเป็นส่วนประกอบหน่ึงในการประกาศให้นักวิจัยเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th)  เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติแก่นักวิจัย (4.1-3-7)  

3.4 ในด้านการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย  
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และคณะ/สถาบัน/สํานัก มีการจัดงานเล้ียงมอบโล่เชิดชูเกียรติ/มอบดอกไม้
แสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากองค์กรต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
และเผยแพร่ผ่านทางวารสารข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวารสารข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.ku.ac.th) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) รวมทั้งส่ือด้านอื่นๆ เช่น วิทยุ มก. (4.1-3-8)  
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นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ
ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นฐานในการดําเนินงาน ได้จัดให้มีโครงการ
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัย ปี 2554-2556  
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการวางแผนผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติและ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย นักวิจัย 
ที่ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ Science Citation Index Expanded และตามการจัดกลุ่มวารสารเป็น 
ควอไทล์ [Q1, Q2, Q3 และ Q4 ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank : 
www.Scimagojr.com)] รวมจํานวน 186 คน (350 ผลงาน) และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2554  
มีผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัลระดับ GOLD จํานวน 2 รางวัล รางวัลระดับ SILVER จํานวน 3 รางวัล นอกจากนั้นยังได้
พิจารณารางวัลให้กับอาจารย์นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จํานวนและคุณภาพสูงสุด 
(KU Research Star) จํานวน 3 รางวัล ได้รับการสนับสนุนเงินรายได้ส่วนกลาง มก. รวมเป็นเงินรางวัลทั้งส้ิน 
6,325,350 บาท ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลฯ ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรา
นุสรณ์ คณะเกษตร มก. (4.1-3-9) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.1 ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยภายใมหาวิทยาลัยให้กับ

หน่วยงานต่างๆ ดังนี้  
 -  เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อสมทบในการสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้า
เกษตรของประเทศ ตามโครงการความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน 3 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์
วิทยาการส้มโอ 2) ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด และ 3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อการผลิต
สัตว์ รวมทั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ศูนย์ ภายใต้การประสานงานของศูนย์ประสาน 
เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,000,000 บาท (ข้อมูลปรากฏในเอกสารรายละเอียดงบประมาณ 
เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2555 กผง. 5403)  
 -  มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เงินรายได้ส่วนกลางคณะ/ภาควิชา/
ศูนย์วิจัย เงินรายได้ในรูปแบบกองทุนวิจัย โครงการสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย โครงการปริญญาโทการ
ส่ือสารเพื่อการพัฒนา กองทุนพัฒนาคณะ เงินสนับสนุนการทําปัญหาพิเศษ เงินสนับสนุนโครงการวิศวกรรม โครงการ
หลักสูตรภาคพิเศษ และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีโอกาสดําเนินงานโครงการวิจัย 
เพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนาศักภาพของตนเองในการผลิตผลงานวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานให้มีความ
เข้มแข็งมากขั้น อีกทั้งเป็นการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับการเรียนการสอน การพัฒนางานในระดับ
วิชาการเพิ่มมากขึ้น จํานวนทั้งส้ิน 214 โครงการ เป็นเงินรวม 16,309,745 บาท (4.1-4-1) 

4.2 ในด้านการสนับสนุนการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก . ได้รวบรวมและจัดทําเอกสารข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  
และกําหนดเวลาการเสนอขอทุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และแจ้งการประกาศให้ทุนวิจัยของแต่ละแหล่งทุน 
โดยหนังสือเวียนผ่านระบบ e-office (4.1-4-2) รวมทั้งการจัดสัมมนา/บรรยายพิเศษ โดยการประสานงานให้แหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก มาให้คําแนะนําข้อมูลแหล่งทุนวิจัย แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัย (4.1-4-3) ตลอดจนดําเนินการประสานเชิญอาจารย์ นักวิจัย ประชุมหารือพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ  (4.1-4-4) 

 นอกจากนั้นมีการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย
มีโอกาสรับทุนวิจัยมากขึ้น เช่น ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ตามโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ศาสตราจารย์วิจัย
ดีเด่น และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (4.1-1-25) 

4.3 ในด้านการช่วยเหลือนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในการให้บริการ
ปรึกษาวิจัยแก่ อาจารย์ นักวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัยในการทําวิจัย  
โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ให้คําปรึกษาแนะนํานักวิจัย ในด้านการเขียน/ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย  
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การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้มีโอกาสในการรับทุนมากขึ้น อีกทั้งยังให้คําแนะนําการเขียน
ต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการตรวจแก้ไขภาษาต่างประเทศให้กับ
ต้นฉบับ ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ โดยปีการศึกษา 2555 ได้มีการประสานให้บริการ จํานวน 46 ราย (4.1-3-5) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
5.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารและดําเนินงานวิจัยในลักษณะศูนย์ ได้แก่ 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ และศูนย์วิจัยตามโครงการความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ทั้งน้ีในระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่างๆ มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของ
ห้องปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย (4.1-1-32) 

5.2 มีฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน เป็นหน่วยงานกลางที่มีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้ง  
เรือนเพาะชํา โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ และแปลงทดลอง ในการให้บริการงานวิจัย และวิชาการอาจารย์ นักวิจัย 
นิสิต ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริการวิเคราะห์ทางเคมี ชีวเคมี การตรวจสอบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน การผลิตพืชโดยวิธีเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อฯลฯ โดยห้องปฏิบัติการวิจัยมีระบบรักษาสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เช่น ตู้ Fume hood ใช้สําหรับดูดควันพิษ ตู้ biohazard สําหรับการปฏิบัติงานที่ต้อง
ควบคุมการแพร่กระจายของส่ิงที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย (4.1-5-1, 
4.1-5-2) ทั้งในคณะ สถาบันวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิทยาการขั้นสูงมีห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิจัย และหน่วยวิจัย
ในการสนับสนุนการวิจัย นอกจากน้ันมีศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้บริการพื้นที่/แปลง
ทดลองวิจัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต (4.1-5-3)  

5.3 มีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล โดยได้พัฒนาการบริการและ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 
 -  บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย “KULIB Research Square” สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งกําหนดไว้เป็น
เขตงดใช้เสียง (Quiet Zone) โดยประกอบด้วยที่นั่งอ่านเด่ียวจํานวน 114 ที่นั่ง ห้องศึกษากลุ่มขนาด 16 ที่นั่ง 1 
ห้อง ห้องศึกษากลุ่มขนาด 6 ที่นั่ง 2 ห้อง (4.1-5-4)  
 -  บริการ “KULIB Research Information Service” เป็นบริการเชิงรุก ที่สํานักหอสมุดเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และ
นักวิจัย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสํานักหอสมุดและภาควิชาสถิติ ประกอบด้วย 5 บริการ ดังนี้ บริการให้
คําปรึกษาด้านสถิติเพื่อการวิจัย บริหารให้คําปรึกษาด้านการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย บริการด้านการอ้างอิงและ 
การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Endnote) บริการตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสาร และบริการให้
คําปรึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย (4.1-5-5) 
 -  บริการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย โดยมีการจัดฝึกอบรมตลอดปี ทั้งการ
อบรมที่สํานักหอสมุด และจัดอบรมให้กับอาจารย์/นักวิจัย ตามคณะและหน่วยงาน (4.1-5-6) 
 -  บริการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย สํานักหอสมุด ได้บอกรับฐานข้อมูล e-Journal,  
e-Book, Reference Database รวมทั้งเครื่องมือสําหรับสืบค้นและการจัดการเอกสารอ้างอิง เช่น โปรแกรม 
Endnote โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการสนับสนุนการวิจัยประกอบด้วย ฐานข้อมูล A to Z จํานวน 46 ฐาน ฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 31 ฐาน ฐานข้อมูลทดลองใช้ จํานวน 7 ฐาน ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง จํานวน 11 
ฐาน ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 8 ฐาน และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 ฐาน รวม
ทั้งส้ิน 106 ฐาน (4.1-5-7)  

 ทั้งนี้วิทยาเขตต่าง ๆ มีสํานักหอสมุด และคณะวิชาต่าง ๆ มีห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย (4.1-1-32) 

5.4 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้บริการแลกเปล่ียน และเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (คณะวิชา/สถาบัน/สํานัก ทุกวิทยาเขต) และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 โดยได้จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.  (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) ประกอบด้วยข้อมูล
ประวัตินักวิจัย โครงการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การจดสิทธิบัตร ฯลฯ  
โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไปปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลได้ และหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้โดยทาง
เว็บไซต์ (4.1-5-8) นอกจากนั้นได้พัฒนาฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/forest)  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและบริหารงานวิจัย (4.1-5-9) 

5.5 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดโครงการ i-ASEAN เป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดอบรมจาก
สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวิจัยสาขาเกษตร ภายใต้โครงการ Strengthening of Research Capability in 
Agricultural Science of ACMECS’ Human Resource ภายใต้กรอบ ACMECS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการวิจัยแก่นักวิจัยประเทศลุ่มแม่น้ําโขง อิรวดี และเจ้าพระยา ที่เรียกกันในนาม ACMECS ในปีนี้ได้
ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตร Advanced Training Course on Research Methodology in Agricultural Science 
(Moldule III) โดยจัดการอบรมให้กับผู้เข้าการอบรมจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวนทั้งส้ิน 38 ราย โดยจัดในรูปแบบการบรรยาย 
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยมี
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้บรรยาย และมีการนําเสนอโครงการวิจัยของผู้รับการอบรม
ทุกคน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรม (4.1-5-10)  

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
6.1 การดําเนินภารกิจวิจัย มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปี รายไตรมาส และสรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานรอบปี (4.1-6-1) และมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการดําเนินการภารกิจโครงการพัฒนา
มหาวิ ทยา ลัยวิ จั ยแห่ งชาติ  ( 4 . 1 -6 -2 )  และผลการดํ า เนิ น งานของ ศูนย์ ความ เป็ น เ ลิศทางวิ ชาการ  
(4.1-6-3) ในด้านการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. บริหารจัดการ มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัยระหว่างดําเนินการวิจัยและเมื่อเสร็จส้ินการดําเนินงานวิจัย โดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมี
การประมวลสรุปผลในด้านคุณภาพของผลงานวิจัยตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (4.1-6-4) นอกจากนั้นมีการ
กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อการติดตามประเมินผล ในประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา (กลุ่มโครงการวิจัยสาขาเกษตร) 
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 
(โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน) และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ที่ได้รับสนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี 2555 (4.1-6-5)  

6.2 ในด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย มีการประเมินการให้บริการงานวิจัยและวิชาการของ 
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน (4.1-6-6)  
การประเมินการให้บริการปรึกษาวิจัย (4.1-6-7) การประเมินการจัดประชุม สัมมนา บรรยายและเสวนา 
เพื่อเสริมสร้างงานวิจัย (4.1-6-8) การประเมินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย (4.1-6-9) การประเมินการฝึกอบรม 
หลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ” (4.1-6-10) และการประเมินการใช้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
(KULIB Research Information Service) (4.1-6-11) รวมทั้งการประเมินระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการงานวิจัยต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (KURM) และ ฐานข้อมูลผู้รับเงิน
อุดหนุนวิจัย มก. ผ่านระบบการเงินออนไลน์ KTB Corporate Online และ TMB Biz Direct (4.1-6-12) 

นอกจากนั้น คณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่าง ๆ มีการติดตามและประเมินผลการให้ทุนวิจัยและการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของแต่ละหน่วยงาน (4.1-1-32) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานและการสนับสนุน
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ทุนวิจัย ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย (KURM; Research 
Management System) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อการดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่การส่งข้อเสนอการวิจัย การประมวลผลการพิจารณาจัดสรรทุนฯ การจัดทําสัญญารับทุนเพื่อการตอบรับทุน 
การส่งรายงานผลการวิจัย การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อการเบิก
จ่ายเงินวิจัย โดยดําเนินการในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป ผ่านทางระบบ Client System สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(Administration) และ Web System สําหรับนักวิจัย ซึ่งการนําเข้าข้อมูลทั้งสองทางมีการเช่ือมต่อข้อมูลร่วมกัน
เพื่อการประมวลผล (4.1-1-16) เมื่อใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว ได้ทําการติดตามการใช้งานของผู้รับบริการโดยการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้ารับบริการ เพื่อนําข้อคิดเห็นและผลการประเมินมาปรับปรุงการใช้งานระบบให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น (4.1-6-12)  

การพัฒนาปรับปรุงการสนับสนุนด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยยังได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงานของระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ระบบฐานข้อมูลผู้รับเงินอุดหนุนวิจัย มก. ผ่านระบบการเงินออนไลน์ 
KTB Corporate Online และ TMB Biz Direct ซึ่งเป็นฐานข้อมูลใช้งานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
(4.1-1-16) อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย 
(Tracking System) อย่างไรก็ตามสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องการพัฒนาปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันตลอดมา จึงได้มีการวางแผนการติดตามประเมินผล 
ที่มีกระบวนการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด มีการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการทําแผนพัฒนาปรับปรุง และแผนพัฒนาเชิงรุกอย่างชัดเจน (4.1-7-1, 4.1-7-2) 

นอกจากนั้น ในบางคณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่าง ๆ มีการนําผลการประเมินในการสนับสนุนทุน
วิจัยและพันธกิจด้านการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (4.1-1-32) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ.ที่ 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.1-1-2 แผ่นพับแนะนําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสาร ประกาศ การเผยแพร่งานวิจัย การสืบค้นข้อมูลการวิจัย และข้อสนเทศท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ homepage 
(http://www.rdi.ku.ac.th) 

4.1-1-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.1-1-4 โครงสร้างการบรหิารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553-2555 
4.1-1.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1.7 แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ไตรมาส 4 
4.1-1-8 ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553-2555 
4.1-1.9 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 และแผนวิจัยแม่บท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-10 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก.  

ประจําปี 2555 
4.1-1-11 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก.  

ประจําปี 2555  
4.1-1-12 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย 

มก. ประจําปี 2555 ประกอบด้วย 1) ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2) โครงการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 3) โครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

4.1-1-13 แนวทางการดําเนินงานพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. และแนวทางปฏิบัติในการจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัยย่อยภายในชุดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี 2555 

4.1-1-14 ข้อแนะนําในการรับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-15 แนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
4.1-1-16 การบริหารจัดการงานวิจัยโดยระบบสารสนเทศ (หน้าจอแสดงผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. KURDI: Research Management System, KURM หน้าจอแสดงการใช้งาน
ระบบการเงินออนไลน์ KTB Corporate Online และ TMB Biz Direct ) 

4.1-1-17 สรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี 2555 
4.1-1-18 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอและรับทุนอุดหนุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.1-1-19 สรุปรายละเอียดจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัย มก.) 

4.1-1-20 การบริหารจัดการงานวิจัยโดยระบบสารสนเทศ (หน้าจอแสดงผลระบบฐานข้อมูลการบริหารเงินอุดหนุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และคู่มือการใช้งานระบบฯ 

4.1-1-21 สรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. 
ประจําปี พ.ศ. 2555  

4.1-1-22 การอนุมัติทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจําปี 2555 โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลาง มก.  
4.1-1-23 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่น

ใหม่ มก. ประจําปี 2555  
4.1-1-24 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยโครงการ

สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556 
4.1-1-25 เอกสารการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย 3 หน่วยงาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานกังานกองทุนสนับสนนุ

การวิจัย และสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา) ประจําปี 2555  
4.1-1-26 รายละเอียดการพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลง่ทุน

ภายนอก มก. 
4.1-1-27 เอกสารรายละเอียดการพัฒนาโครงการวิจัยในโครงการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ 
4.1-1-28 เอกสารการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 
4.1-1-29 เอกสารการร่วมทุนวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สกว. กบั มก. 
4.1-1-30 เอกสารแนะนาํศนูย์ความเปน็เลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
4.1-1-31 เอกสารแนะนาํสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-32 เอกสารตัวอย่างการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ สถาบัน สาํนัก และวิทยาเขต อ้างอิง
ตามตัวบง่ชี้ท่ี 4.1 พันธกิจด้านการวิจัยของคณะ สถาบัน และวิทยาเขต 

4.1-2-1 หนังสือกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง เร่ือง ขอปรับอัตราคา่จา้งเหมานิสิตปริญญาเอก ปริญญาโท 
และปริญญาตร ี

4.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราคา่จา้งเหมานิสติ 
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยสอน ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.1-2-3 ข้อมูลการนาํผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ในเชงิวิชาการ (การเรียนการสอน) 
4.1-2-4 โครงการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยกับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555  
4.1-2-5 สูจิบัตรและเอกสารนิทรรศการนวตักรรมเพื่อประชาชนในงานเกษตรแฟร์ ประจาํปี 2555  

และสูจิบตัรและเอกสารนิทรรศการนวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล ในงานเกษตรแฟร์ 
ประจําปี 2556 

4.1-2-6 เอกสารประชาสัมพันธ์และสูจิบัตรการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
4.1-3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงาน 

ข้ันตํ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต 
4.1-3-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าสําหรับบุคลากรวิจัย  
4.1-3-3 โครงการจัดประชุม สัมมนา บรรยาย และเสวนา เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยปีการศึกษา 2555 
4.1-3-4 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัย ปีการศึกษา 2555 
4.1-3-5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย  
4.1-3-6 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
4.1-3-7 เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยอุดหนุนวิจัย มก.  

และเอกสารแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ) 
4.1-3-8 ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU News) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

(KURDE News) และการประชาสมัพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://www.ku.ac.th) และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) 

4.1-3-9 โครงการ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การมอบรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ ปี 2554-2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเอกสารรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 

4.1-4-1 ข้อมูลโครงการวิจัยงบประมาณเงนิรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ/สถาบัน/สาํนัก  
วิทยาเขตต่าง ๆ 

4.1-4-2 เว็บไซต์สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) แนะนําแหลง่ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
4.1-4-3 เอกสารการจัดบรรยายแนะนาํแหลง่ทุนวิจัย 
4.1-4-4 บันทึกช่วยจาํ/สรุปการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
4.1-5-1 เอกสารแนะนาํฝา่ยเครื่องมือและวจิัยทางวิทยาศาสตร์ และ หน้าจอเว็บไซต์ 
4.1-5-2 เอกสารแนะนาํฝา่ยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กาํแพงแสน และหน้าจอเว็บไซต์ 
4.1-5-3 หนังสือแนะนาํสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-5-4 เว็บไซต์การให้บริการพื้นท่ีนัง่อ่านและเขียนผลงานวิจัยใน KULIB Research Square 
4.1-5-5 เว็บไซต์และเอกสารประชาสัมพันธ์ (KULIB Research Information Service) 
4.1-5-6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ และโครงการการให้บริการสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนนุการวิจยัด้านการเกษตร 
4.1-5-7 ฐานข้อมูลท่ีบอกรับ/ให้บริการสบืค้น 
4.1-5-8 ฐานข้อมูลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUR3) 
4.1-5-9 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kuforest) 
4.1-5-10 เอกสารประกอบการจดัฝึกอบรมนานาชาติ ภายใต้โครงการ Strengthening of Research 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
Capability in Agricultural of ACMECS’ Human Resource 

4.1-6-1 สรุปวิเคราะห์ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(รอบ 12 เดือน) 

4.1-6-2 รายงานประจาํปงีบประมาณ 2555 สถาบันวิทยาการขั้นสงูแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
4.1-6-3 สรุปผลการดําเนนิงานศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการประจาํปี 2555 
4.1-6-4 สรุปการประเมินผลงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4.1-6-5 กําหนดการติดตามและประเมินผลโดยการนําเสนอรายงานวิจัย กลุ่มโครงการวิจัย 

เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2555 (โครงการวิจัยต่อเนื่อง) 
4.1-6-6 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการ

งานวิจัยและวิชาการของฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน 

4.1-6-7 สรุปการดําเนินงานการให้บริการปรึกษาวิจัย หน่วยท่ีปรึกษาวิจัย ปีการศึกษา 2555 
4.1-6-8 สรุปการประเมินผลการจัดประชุม สัมมนา บรรยายและเสวนาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัย  

ปีการศึกษา 2555  
4.1-6-9 สรุปการประเมินผลการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัย ปีการศึกษา 2555 
4.1-6-10 สรุปผลการดําเนินงานโครงการฝกึบอรม หลักสูตร นักสืบคืนสารสนเทศมืออาชีพ   
4.1-6-11 สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย   
4.1-6-12 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูบบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุน

วิจัย มก. (KURM) และฐานข้อมูลผู้รับเงินอุดหนุนวิจัย มก. ผ่านระบบการเงินออนไลน์ KTB 
Corporate Online และ TMB Biz Direct 

4.1-7-1 รายงานการประชุมการประเมินผลงานวิจัย 
4.1-7-2 แผนพัฒนาปรับปรุงงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุกการดําเนินงานแผนพัฒนางานด้านการประสานและบริหารงานวิจัย 
แหล่งข้อมูล  : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สํานักหอสมุด คณะวิชา/สถาบัน/สํานัก และวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เป้าหมาย : 6 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

  3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ท่ีได้จาก ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ธารณชน เพื่อการใช้ประโยชน์ 
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ 
ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไป
ถึงมีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ  ดังนี้ 
     1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญในการ
ให้บริการปรึกษาแนะนําแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัย และตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การให้บริการตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่องการให้บริการปรึกษาวิจัย 
(4.2-1-1, 4.2-1-2) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการวิจัย ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตรวจสอบ 
ด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ของอาจารย์และนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ (4.2-1-3) 

1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย)  
แก่อาจารย์ นักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามประกาศสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 (4.2-1-4) และมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง  
(ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) แก่อาจารย์ นักวิจัยใน
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การเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก.ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 (4.2-1-5) และสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (4.2-1-6) 
วางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับสถาบันวิจัยฯ เช่น หลักเกณฑ์
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-7) 

นอกจากน้ีคณะต่างๆ ก็มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น  

คณะประมง สนับสนุนค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี  ในการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  ข้าราชการ  พนักงานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  คนละ 1 ครั้ง เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
25,000 บาท/ปี  ในกรณีที่ปีใดข้าราชการและพนักงานยังไม่ได้ใช้สิทธิเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสมทบรวมในปีต่อไปได้  ทั้งนี้
สมทบได้ไม่เกิน 2 ปี (4.2-1-8)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เป็นผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสได้นําผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ตลอดจนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆ ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ปี 
(4.2-1-9) และระดับภาควิชาได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ และ
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ เช่น การตรวจภาษาอังกฤษ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน 
เป็นต้น ผ่านการพิจารณาของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา (4.2-1-10)  

คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายทุนสนับสนุนสําหรับไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ต่างประเทศ ( BOAC) แก่บุคลากรและนิสิต และนโยบายโครงการเพิ่มพูนปัญญา ความสามารถ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ (ScAwake) เพื่อสนับสนุนทุนการไปประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
แก่บุคลากร (4.2-1-11)   

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีระบบการบริหารและสนับสนุนงานวิจัยที่ประกอบด้วย คณะกรรมการวิจัย 
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทําหน้าที่บริหาร และกํากับติดตามงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ เป็นหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี
ภารกิจหลักในงานวิจัยและงานบริการด้านวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต มีการสนับสนุนงบประมาณให้เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ (4.2-1-12) มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมระดับ
นานาชาติ ปีเว้นปี (ปีงบประมาณ) โดยสนับสนุนเงินตามที่จ่ายจริงวงเงินไม่เกินร้อยละ 70 ร่วมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนคุณสมบัติของผู้เสนอรับเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-1-13) 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สนับสนุนการให้ทุนอาจารย์และบุคลากรไปเสนอบทความทางวิชาการ  
(4.2-1-14)  

คณะศึกษาศาสตร์ มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน กํากับ
ติดตาม ดูแล เพื่อให้อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-15)  
 1.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและ
ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นฐานในการดําเนินการ ได้จัดให้มีโครงการ
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติและ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (4.2-1-16) เป็นกลไกในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้จัด
งานเพื่อมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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มีอาจารย์ นักวิจัย ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ Science Citation Index Expanded และตามการ
จัดกลุ่มวารสารเป็นควอไทล์ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) จํานวน 350 ผลงาน 
186 ท่าน มีรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับ Gold 2 รางวัล ระดับ Silver 3 รางวัล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2556 นอกจากน้ีคณะต่างๆ ก็มีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เผยแพร่ผลงานในรูปการให้ทุนรางวัลในการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เผยแพร่ผลงานในรูปการให้ทุน
รางวัลในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ(4.2-1-17) คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการรางวัลคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ScKU AWARDS) เป็นการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร "ผลงานวิจัยและ
สิทธิบัตร ประจําปีการศึกษา 2555"  ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (4.2-1-18) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการ
มอบรางวัลตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุน (4.2-1-19) และคณะศึกษาศาสตร์จัดสรรเงินรางวัล
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-20) 

1.4 คณะวิทยาศาสตร์ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปล่ียนนิสิตบัณฑิตศึกษากับ
สถาบันการศึกษานานาชาติโดยการทําเอกสารความร่วมมือ (MOU) (4.2-1-21)และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปล่ียนนิสิตบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษานานาชาติ (4.2-1-22) 
 1.5 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย  
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการเขียนผลงานวิจัย และจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากร
เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ติดตามให้คําปรึกษาเพื่อให้อาจารย์นักวิจัยนําต้นฉบับเสนอตีพิมพ์ฯ (4.2-1-23) (4.2-1-24) 
และคณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ” โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และเชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสารระดับนานาชาติมาเป็น 
ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน (4.2-1-25) ผลการดําเนินการพบว่า 
มีผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 9 เรื่อง (4.2-1-26) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จัดการถ่ายทอดประสบการณ์ในการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ ในวันสถาปนาคณะฯ (4.2-1-27)  
คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายพิเศษและการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกระตุ้นบุคลากรให้ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ต่างๆ และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ โครงการนักวิจัยพี่เล้ียง 
(Research Mentor Project) ครั้งที่ 2/2555 การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง: "การผลิตผลงานทางวิชาการให้เป็น
เลิศไม่ละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธิ์” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 (4.2-1-28) และการบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี 
เรื่อง “The revolution of personalized medicine – Are we going to cure all diseases and at what 
price ???” โดย Professor Aaron Ciechanover เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 (4.2-1-29) 

1.6 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
วารสารระดับนานาชาติ  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )  และวารสาร 
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. โดยวารสารวิทยาสาร
เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, SciFinder, EMBIOLOGY, BIOBASE, CABI, 
AgBiotechNet, AGRIS, AGDB และTCI วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, 
CABI, AGRIS และ TCI และได้รับการจัดอันดับอยู่ในควอไทส์ (Q4) ตามปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCI mago Journal Rank : www.scimagoir.com) วารสารทั้ง 2 ฉบับ รับตีพิมพ์บทความวิจัยจากทั่วโลก 
 โดยกระบวนการจัดทําดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยา
สารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  
ทําหน้าที่ควบคุมคุณภาพในการตีพิมพ์บทความ และคณะทํางานบริหารจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์  
ทําหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในส่วนกระบวนการจัดทําวารสาร มีการ 
Peer Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการตรวจภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
เพื่อให้คําแนะนําแก้ไขการเขียนบทความให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ รวมทั้งเผยแพร่วารสารทั้ง 2 สาขา ไปยัง
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หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 300 หน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซด์ สวพ.มก. นอกจากนี้
ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ Submission on line มาใช้ในกระบวนการดําเนินงาน เพื่อเป็นการเตรียมวารสาร
สู่ความเป็นสากลต่อไป (4.2-1-30, 4.2-1-31, 4.2-1-32, 4.2-1-33, 4.2-1-34)  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  โดยฝ่ายบริหารและธุรการจัดทําวารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ 
นักวิจัยและนักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ทําหน้าที่ peer review 
บทความวิจัยก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ และเผยแพร่ในรูปของ Electronic Journal (4.2-1-35) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพัฒนาใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ของอาจารย์ นักวิจัย และเสนอ
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และมีคณะกรรมการพัฒนางานผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา 
และพัฒนาผลงานผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีกระบวนการดําเนินงานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้เป็นเนื้อหาความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยการผลิตส่ือรูปแบบต่างๆ เช่น 
บทความวิจัย บทวีดีทัศน์ บทวิทยุ มีกระบวนการจัดทําข้อมูลงานวิจัย/เขียนสคริปเพื่อถ่ายทําวีดิทัศน์ บทรายการ
วิทยุ ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจสําหรับเผยแพร่สู่สาธารณะ (4.2-2-1, 4.2-2-2) และคณะกรรมการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินภารกิจดังกล่าวนี้ อาทิ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิจัยฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ให้นําผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชของหน่วยงาน (นายกรุง  สีตะธนี) มา
จัดทําเป็นวีดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เป็นต้น (4.2-2-3) 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มีคณะอนุกรรมการงานบริการ
วิชาการ มีแผนการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านทางวารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ (4.2-2-4) พร้อมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในระดับศูนย์/สถานี เพื่อการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย มาเผยแพร่
เป็นบทความทางวิชาการ  (4.2-2-5) และรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ สวพป. อย่างสม่ําเสมอ (4.2-2-6) 

2.2 หน่วยงานระดับคณะต่างๆ ได้จัดตั้งคณะกรรมการในการกําหนดระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และเผยแพร่
ความรู้ ให้ เข้ า ใจง่ ายยิ่ งขึ้น  เช่น  คณะบริหารธุรกิจ  (4 .2-2-7)  (4 .2-2-8)  คณะวิทยาศาสตร์  (4.2-2-9)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.2-2-10) คณะเกษตรกําแพงแสน (4.2-2-11) คณะสังคมศาสตร์ (4.2-2-12) คณะ
ศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัย คัดสรร
งานวิจัย รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัย (4.2-2-13) คณะกรรมการพิจารณาการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อคัดสรรงานวิจัยที่น่าสนใจ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้งานวิจัยดังกล่าวมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อประเทศต่อไป (4.2-2-14) คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมีการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน พร้อมพัฒนาปรับปรุงการเผยแพร่งานวิจัยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนํา
ผลการวิจัยไปใช้อย่างแท้จริง (4.2-2-15) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด (4.2-2-16) 
และเพื่อแสดงว่าทางคณะฯ มีการคัดสรรผลงานที่มีความน่าสนใจจึงจัดให้มีแบบแจ้งยืนยันการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
จัดแสดงนิทรรศการ (4.2-2-17) พร้อมกับมีการประเมินบทความวิจัย (4.2-2-18) เพื่อวิเคราะห์ว่าการสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใดเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้วาง
แนวทาง ขั้นตอน รวบรวม คัดสรรค์ผลงานให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ งานวิจัย ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านวิจัยประจําปีของคณะฯ พ.ศ. 2554-2555 (4.2-2-19) และมีการวางแนวทางการดําเนินงาน แต่งตั้งคณะทํางาน 
ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย และต่อยอด
เชิงพานิชย์ ในการผลิตอาหารสุนัขทางเลือก ได้ทําการเปิดอบรมแก่บุคคลทั่วไป โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะส้ันร่วมกับ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. มีการเผยแพร่ทั้งในงานเกษตรแฟร์ และทางส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และส่ือส่ิงพิมพ์  
(4.2-2-20) 
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2.3 คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้จากงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้กายวิภาคศาสตร์ (4.2-2-21) และภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ (4.2-2-22) ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้
สัตววิทยา (4.2-2-23) 

2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโดยคณะศึกษาศาสตร์ได้ทําการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อเป็น
การเผยแพร่และสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพศึกษาศาสตร์ โดยได้ทําความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (4.2-2-24)    

2.5 การรวบรวมองค์ความรู้เป็นรูปเล่ม โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์ ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาหลักที่ทํางานกับสัตว์ต่างชนิดกันคือ หมวดวิชาโรคสุกร  หมวดวิชา
โรคสัตว์ปีก และหมวดวิชาโรคสัตว์น้ํา วางแนวทางและขั้นตอนในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับโรคใหม่ๆ ที่พบในสัตว์น้ํา และกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาทางด้าน
อุตสาหกรรมไก่เนื้อ เช่น ปัญหาเรื่องโรคระบบ ทางเดินอาหาร ที่กําลังก่อความเสียหายในอุตสาหกรรมการเล้ียง 
ในปัจจุบัน โดยกล่าวถึงผลความไวยาต่อเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ในสัตว์ปีกในปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงแนวโน้ม ของเช้ือ
แบคทีเรียที่ก่อโรคและการใช้ยาต้านจุลชีพในอนาคต ในแง่ความปลอดภัยผู้บริโภค เชื้อกลุ่มนี้จะก่อปัญหาการดื้อยา
ต้านจุลชีพ และก่อโรคที่ติดต่อมายังมนุษย์ อันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและเจ้าของกิจการ จึงได้รวบรวมจัด
หมวดหมู่ความรู้และบทความเป็นรูปเล่ม แจกให้กับเจ้าของกิจการ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสัมมนางาน
เกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2555 เดือนธันวาคม 2555 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (4.2-2-25) และคณะประมง 
ได้ดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (4.2-2-26) และความต้องการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาชีววิทยาประมงได้นําองค์ความรู้จากการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยได้จัดทํา
เป็นเอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง (4.2-2-27)  
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ยังจัดทําวารสารข่าวศูนย์ฯ ซึ่งมี
คณะกรรมการวารสารข่าวศูนย์ฯ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (4.2-2-28) ทําหน้าที่ เป็น 
กองบรรณาธิการคัดสรรผลงานวิจัยและวิชาการที่เป็นเรื่องเด่นและน่าสนใจ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก ข้อ 2  
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 
สู่สาธารณชน โดยดําเนินการผลิตส่ือต่างๆ ได้แก่ 
  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ผลิตวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ปีละ 6 ฉบับ (4.2-3-1) วารสาร
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ปีละ 3 ฉบับ (4.2-3-2) 
  - ส่ือวิทยุ ผลิตรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก. บางเขนความถี่ 110 KHz 
เชียงใหม่ความถี่ 675 KHz สงขลาความถี่ 1269 KHz ขอนแก่นความถี่ 1314 KHz จํานวน 52 เรื่อง (4.2-3-3) 
  - วารสารข่าว สวพ.มก. (KURDI Newsletter) (4.2-3-4) 
  - การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยการเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายนอกกับ
องค์กรอื่นๆ เช่น นิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) 
ร่วมกับ วช.  นิทรรศการในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ ร่วมกับ 
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (4.2-3-5) 
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  นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ และช่องทางทางการ
ส่ือสารด้วยรูปแบบ “ส่ือใหม่” (New Media) ซึ่งเป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยีการส่ือสารในโลกยุคดิจิตอล และ
กระแสสังคมแห่งอินเตอร์เน็ต ด้วยส่ือออนไลน์ YouTube Blog ข่าวงานวิจัย Blog ข่าวกิจกรรม สวพ.มก. และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยส่ือป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (LED) เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางขึ้น  
(4.2-3-6) 

 3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการวิชาการและการจัดฝึกอบรมในงานเกษตร 
กําแพงแสน เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (4.2-3-7) วารสารข่าวศูนย์ฯ ในรูปเล่มวารสารส่ิงพิมพ์  
(4.2-3-8) และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ (4.2-3-9)  

 3.3 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยการจัดนิทรรศการ  
(4.2-3-10) การจัดทําหนังสือ (4.2-3-11) บทความวิชาการ (4.2-3-12) และวารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ (4.2-2-13) 
เช่น ด้านการเล้ียงและการจัดการสัตว์เศรษฐกิจ อาหารสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยเผยแพร่ 
แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  

 3.4 คณะประมง มีเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังนักวิชาการ นิสิต และชุมชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีการจัดทําเอกสารรายงานผลการวิจัย เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของผู้ 
ที่สนใจ  อีกทั้งมีการผลิตส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์/เผยแพร่งานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ไปยังนักวิชาการ  นิสิต และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ อื่น ๆ เช่น คู่มือสําหรับเกษตรกร  เอกสารงานประชุมวิชาการสาขาประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ( 4.2-3-14) 

 3.5 คณะวิทยาศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. และเว็บไซต์ของภาควิชา รวมถึงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากความรู้ที่ได้จากการวิจัยในหัวข้อที่เป็นประเด็นน่าสนใจ
ในขณะนั้นๆ ผ่านส่ือทางวารสารหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เช่น 
 1) ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป นําองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย เผยแพร่ 
สู่สาธารณชนผ่าน TINT Magazine: วารสารสําหรับผู้สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (4.2-3-15) 
 2)  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย เผยแพร่ 
สู่สาธารณชนผ่าน http://www.bangkokbiznews .com หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 17 สิงหาคม 2555 (4.2-
3-16)  
 3) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ (4.2-3-17) 
 4) ภาควิชาสัตววิทยา มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย เผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านการให้สัมภาษณ์ในรายการเกษตรศาสตร์นําไทย เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2555 (4.2-3-18) การให้สัมภาษณ์
เรื่อง “อธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของเลือดจระเข้” ในรายการข่าว 5 หน้า 1 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน 
กองทัพบกช่อง 5 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 
 5) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนในรูปของพิพิธภัณฑ์องค์
ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (4.2-3-19) 
 6) ภาควิชาสัตววิทยา มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนในรูปของพิพิธภัณฑ์องค์
ความรู้สัตววิทยาและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (4.2-3-20) 
 3.6 คณะเกษตร กําแพงแสน มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ หลายช่องทาง เช่น web site และการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบโปสเตอร์ในงานเกษตร กําแพงแสน 
(4.2-3-21) 
 3 .7 คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือต่างๆ  
เช่น ระบบสารสนเทศ (4.2-3-22) แผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดแสดงนิทรรศการ (4.2-3-23) และมีการ
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จัดประชุมวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ในงานเกษตร กําแพงแสน โดยมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “พิบัติกับ
ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน” ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้กับนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก 
ที่สนใจ (4.2-3-24) 
 3.8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ไปยังเจ้าของกิจการเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ผ่านเว็บไซต์ (4.2-3-25) วิทยุ โทรทัศน์  แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเล้ียงสุกร ปีที่ 11”   
โดยทีมวิชาการหมอหมูเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และหัวข้อ “ความคืบหน้าการติดตามโรคอุบัติใหม่ 
ในสัตว์น้ํา ปีที่ 3 (ตอนรู้ทันโรคของปลานิลและการป้องกันโรคด้วยการเสริมภูมิคุ้มกัน)” โดยทีมวิชาการสัตว์น้ํา 
วิทยาเขตกําแพงแสน และหัวข้อ “ปัญหาเรื่องโรคระบบทางเดินอาหารในไก่เนื้อ ปีที่ 3” โดยทีมวิชาการสัตว์ปีก 
วิทยาเขตกําแพงแสน ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2555 อีกทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าของกิจการ 
เกษตรกร    ผู้เล้ียงสัตว์ ในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 3.9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องในหลายช่องทางได้แก่ ภาพโปสเตอร์ที่ใช้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 
(4.2-3-26)  ภาพการจัดนิทรรศการงานวิจัยสู่สาธารณชน ณ ห้องนิทรรศการคณะฯ ชั้น 1 (4.2-3-27)   
 3.10 คณะสังคมศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยการผลิตวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (4.2-3-28)   
 3.11 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดอบรมอาหารสุนัขทางเลือก ร่วมกับสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยการจัดอบรมมีประชาชน
ทั่วไปสนใจเข้าร่วมอบรม จํานวน 2 รุ่น รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ และเปิดอบรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งในงานเกษตร
แฟร์และทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์และสื่อส่ิงพิมพ์ นอกจากนี้นิสิตในโครงการยังได้เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ 
จากงานวิจัยนวัตกรรมซึ่งถือเป็นการพัฒนานิสิต จากการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากงานวิจัยอาหารสุนัข และแชมพูผสม
สารสกัดจากเปลือกมังคุด โดยได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขผสมสารสกัดจาก
เปลือกมังคุด (4.2-3-29) ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยต่อประชาชน 
 3.12 คณะศึกษาศาสตร์ มีการเผยแพร่ proceeding ของการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ผ่าน website ของคณะศึกษาศาสตร์ (4.2-3-30) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ต้องการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (4.2-3-31) นอกจากน้ันคณะศึกษาศาสตร์มีการจัดปาฐกถา
ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า เข้าร่วม โดยผลการประชาสัมพันธ์
พบว่า มีศิษย์เก่าเข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นด้วย (4.2-3-32)  
 3.13 คณะบริหารธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยการจัดประชุม
วิชาการและงานสร้างสรรค์ ทางจุลสารข่าวฟ้าใสไดเจสท์ (4.2-3-33) และเว็บไซต์คณะฯ (4.2-3-34) 
 3.14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดทําหัวข้อสาระน่ารู้บนเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยของคณะสู่สาธารณะ อันจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือทางด้านงานวิจัยในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดผลงานวิจัยต่อไป และมีการประชาสัมพันธ์
งานวิจัย ของคณะลงในหนังสือพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ข่าวประชาสัมพันธ์ AI e-News และเว็บไซต์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
และงานนิทรรศการ “นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล” ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2556  
(4.2-3-35) นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร : ผู้นําทางด้านวิจัยและนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 และ
จัดงานเปิดตัว “อุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร (KU Food Science Park)” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เพื่อแสดง
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ศักยภาพทางด้านการวิจัยของคณะและผลงานนวัตกรรม ตลอดจนผลงานที่ได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเชิงรุกของคณะ (4.2-3-36) 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้นําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
ในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

4.1 การให้บริการที่ปรึกษา ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 2551 (4.2-4-1) โดยมีสํานักงาน
บริการวิชาการทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน จัดทําขั้นตอน กระบวนการในการรับงานบริการ
วิชาการจากหน่วยงานภายนอก  และเผยแพร่ไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ  
ของหน่วยงานและบุคลากร ตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้รับการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรในแต่ละสาขา ตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ในปี 2555 มหาวิทยาลัยสามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งส้ิน 14 สาขาจาก 15สาขา แสดงให้เห็นศักยภาพความ
พร้อมในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนองตอบภารกิจในด้านบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมและชุมชน  (4.2-4-2) 

4.2 ในส่วนของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลการพัฒนาวิชาการ 
ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่เปิดโครงการ จนถึงขั้นตอนการปิดโครงการ โดยมีการจัดเก็บข้อมูล 
เป็นรายบุคคลและรายคณะตามผลงานที่ได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ทําให้สามารถติดตามสถานะ 
การดําเนินโครงการได้เป็นปัจจุบัน (Real Time) (4.2-4-3) ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ 
ได้แสดงถึงข้อมูลโครงการวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นําไปใช้ประโยชน์และแล้วเสร็จ จํานวนทั้งส้ิน 229 
โครงการ  (4.2-4-4) 

4.3 มีการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. (Kasetsart University Business Incubation 
Center หรือ KU-BIC) ซึ่งเป็นโครงการพิเศษภายใต้การกํากับดูแลของงานพัฒนาธุรกิจ สํานักงานบริการวิชาการ เริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต บุคลากร 
ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก นําเทคโนโลยี องค์ความรู้ และผลงานวิจัย  มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนําออกสู่
ตลาด และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างบริษัทเริ่มต้น (Start-up company) และพัฒนาสู่การเป็นบริษัทเต็มรูป  
(Spin-off company) ด้วยกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ซึ่งจะมีระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ
ประมาณ 3 ปี จนสามารถอยู่ได้ในสังคมของธุรกิจจริงๆ เพื่อผลักดันให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ต่อไป 
โดยเน้นสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ที่มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการทั่วไป คือ มีการวิจัยและพัฒนา หรือ
การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตนเอง และสามารถนําองค์ความรู้จาก ผลงานวิจัย เทคโนโลยี มาพัฒนาต่อยอด  
(4.2-4-5,4.2-4-6,4.2-4-7) 

ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ให้การสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ในการพัฒนาบริษัทเริ่มต้น (Start-up Company) จํานวน  
3 กิจการ และพัฒนาบริษัทเต็มรูปแบบ (Spin-off Company) จํานวน 3 กิจการ โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 
2 ปี คือ พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2556 ซึ่งในระหว่างปีได้เสนอผู้ประกอบการเข้ารับการพัฒนาบริษัทเริ่มต้น 
อีก 2 กิจการ ซึ่งได้รับการประเมินผลการดําเนินงานรอบ 18 เดือน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาบริษัทเริ่มต้น 4 กิจการ 
และ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาบริษัทเต็มรูปแบบ 1 กิจการ และการประเมินผลการดําเนินงานรอบ 24 เดือน ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาบริษัทเริ่มต้นอีก 1 ราย รวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาบริษัทเริ่มต้นทั้งส้ิน 5 กิจการ และบริษัทเต็มรูปแบบ 1 
กิจการ (4.2-4-8, 4.2-4-9, 4.2-4.10, 4.2-4-11)  

4.4 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ยังทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานและองค์การที่สนับสนุน
ผู้ประกอบการ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช). สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สนช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)  และในปีงบประมาณ 2556 ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้เป็น Smart 
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Farmer ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวในกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ที่สําคัญ มี 3 ด้าน ได้แก่ 
แผนธุรกิจ แหล่งเงินทุน การสร้างตราสินค้า (4.2-4-12, 4.2-4-13, 4.2-4-14, 4.2-4-15)  
  4.5 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการสนับสนุนให้นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง
รับรองการใช้ประโยชน์จากผู้รับบริการ ดังนี้ 
     1) จัดอบรมโครงการตามความเช่ียวชาญของนักวิจัยภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 
2551 โดยดําเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการตามมหาวิทยาลัย (4.2-4-16) 
   2) มีบริษัทเอกชนและฟาร์มกล้วยไม้นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และรับรอง
การใช้ประโยชน์ 3 ผลงาน ได้แก่ 1) ผลงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อผลิตต้นพันธุ์
กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส 2) ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเช้ือราซีราลีโนนในข้าวโพด 3) การพัฒนาวิธีการตรวจวัด
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสด้วยหลักการที่ทําให้ง่ายขึ้นสําหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติภาคสนาม 
(4.2-4-17) 
   3) โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช โดยการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างเตาเผา
ถ่านขนาด 200 ลิตร การสอนวิธีการผลิตและใช้ประโยชน์น้ําส้มควันไม้ (4.2-4-17) 
  4.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 22 องค์กร รวมกว่า 33 ผลงาน (4.2-4-18)  
  4.7 คณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในปี 2555  
รวม 90 ผลงาน (4.2-4-19) โดยเป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะจํานวน 70 ผลงาน เชิงนโยบาย 2 ผลงาน  
เชิงพาณิชย์จํานวน 11 ผลงาน และการใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ จํานวน 7 ผลงาน โดยมีการนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในโครงการต่างๆ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

    4.9  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
จํานวน 8 เรื่อง จําแนกเป็น ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 เรื่อง เชิงนโยบายหรือระดับประเทศ 2 เรื่อง และ 
เชิงสาธารณะ 1  เรื่อง (4.2-4-20) โดยมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสําหรับเด็กไทย อายุ 7-18 
ปี (4.2-4-21) และ การประเมินความต้องการจําเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4.2-4-22) 

  4.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้จัดทําโครงการให้คําปรึกษา ออกแบบ และสร้างระบบ
ตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที แบบกึ่งอัตโนมัติ พร้อมที่จะนําไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
ภายนอก เช่น ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ นมโรงเรียนที่มีปริมาณมากได้ทันกับการผลิต เป็นการ
แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการภายนอกได้โดยตรง และมีหนังสือรับรองการยืนยันไปใช้งานจากทางบริษัท (4.2-4-23) 

  4.11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งศึกษาและวิจัยด้านการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เล้ียงที่มีชื่อเสียง
อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจ 
จากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด ให้ทําการศึกษาทดลองวิจัยพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะโรคผิวหนังสําหรับ
สุนัขในประเทศไทยหลากหลายสูตร  (4.2-4-24) 

  4.12 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มีการสนับสนุน
ให้นําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบทั้งเชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะ  
รวมทั้งหมด 12 เรื่อง (4.2-4-25) 

 4.13 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1) ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  มีการนําผลงานวิจัยเกี่ยวกับการกรรมวิธีการ
ผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมากและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ จํานวน 7 เรื่องไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (4.2-4-26)  

2) ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มีการนําผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพ 
เตาชีวมวล ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกหรือประชาชน 
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ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายหน่วยงานในอําเภอกําแพงแสน เครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการ 9 บวร (4.2-4-27) เครือข่ายองค์กรชุมชนอําเภอกําแพงแสน มีการลงนามรับรอง
การนําไปใช้ประโยชน์จากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก (4.2-4-28)   

3) ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  มีการนําผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสารเคลือบเชลแล็ก 
 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามังคุด  ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (4.2-4-29) 

4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มีการนําเมล็ดพันธุ์จากผลงานวิจัยไปใช้ในโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน ซึ่งเป็นการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการ 
นําผลงานวิจัยไปจัดอบรมให้กับผู้เข้าฟังที่ได้รับเชิญจากบริษัทภายนอก (4.2-4-30) 

5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ําตาล  มีพันธุ์อ้อยพันธุ์กําแพงแสน 00-103 กําแพงแสน 01-12 
กําแพงแสน 00-58 จากผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและต้องการของเกษตรกรจํานวนมาก (4.2-4-31) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ นําไปใช้ประโยชน์  
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(TLOKU) ภายใต้งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ทําหน้าที่ดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่การให้บริการด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
เอกสารต่างๆ ในการยื่นขอรับความคุ้มครองนําไปยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา การติดตามแก้ไขจนถึงขั้นตอนรับจด
ทะเบียน  การดําเนินการในการรักษาสิทธิรายปีตลอดอายุความคุ้มครอง การเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี การทําบันทึก
ข้อตกลง  และการจัดการสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (4.2-5-1) ทั้งนี้การบริหารงานทั้งหมด
ดําเนินการภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่มีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง
สม่ําเสมอ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดสรรสิทธิประโยชน์  โดยในปัจจุบันมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ระเบียบ 
คือ ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 (4.2-5-2) และระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (4.2-5-3)    

จากระบบและกลไก โครงสร้างของ TLOKU ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ไปใช้ประโยชน์ สํานักงานฯ ทําหน้าที่ 

 5.1 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้สร้างสรรค์งานวิจัยในการเจรจาต่อรองกับภาคเอกชน 
             หรือภาครัฐที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (4.2-5-4)   
 5.2 จดัทําข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยี (4.2-5-5)   
 5.3 จัดสรรสิทธิประโยชน์ที่ ได้ รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับบุคลากรและหน่วยงาน 

ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย  
 5.4 บริหารพร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 5.5 กรณีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการสนับสนุนบุคลากรที่เป็น 
             นิติกร และเจ้าของผลงานวิจัยผู้สร้างสรรค์ ช่วยสนับสนุนข้อมูลในชั้นศาล  

สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน (4.2-5-6) วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยที่จะนําไปใช้
ประโยชน์  เช่น ร่างข้อกําหนดโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ร่วมกับ
ภาคเอกชน (4.2-5-7) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิ บัตรหรืออนุสิทธิ บัตร และมีการยื่นจดสิทธิ บัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง ) มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และมีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ภายใต้การดําเนินงานของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี (TLOKU) งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ดังนี้ 



 

หนา 200 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 
6.1 มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมให้บุคลากรรวมทั้งนิสิตเกิดความ

ตระหนักในความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการเป็นวิทยากรอบรม/สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 
นํางานวิจัยมาขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นไปที่การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร (4.2-6-1) 

6.2 มีการจัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปเข้าร่วมสัมมนาหรืออบรม เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (4.2-6-2) 

6.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานกลางในการประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยจัดให้มีบุคลากรดําเนินการตั้งแต่การจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร การยกร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิการยื่นขอรับความคุ้มครองต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมถึงดูแลรับผิดชอบการชําระค่าธรรมเนียม การต่ออายุอนุสิทธิบัตร (4.2-6-3) 

6.4 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์ IP Mart จดหมายข่าวสํานักงานบริการวิชาการ การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
ต่างๆ เช่น งานเกษตรแฟร์ งาน IP Fair งานวันนักประดิษฐ์ (4.2-6-4) (4.2-6-5) (4.2-6-6) 

6.5 ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามข้อ 5 
 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีการนําผลงานวิจัยไปดําเนินการขอรับความคุ้มครอง ดังนี้ 
  - ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร  จํานวน 11  ผลงาน 
  - ยื่นขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร  จํานวน 45  ผลงาน 
  - ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร   จํานวน  4   ผลงาน 
  - ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   จํานวน 24  ผลงาน 
  - นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   จํานวน  3   ผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์
ทั่วไปและครบถว้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน  

สกอ.ที่ 4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  บรรลุ 
รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-1 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย 
4.2-1-2 สรุปการดําเนินงานการให้บริการปรึกษาวิจัย ปีการศึกษา 2555 
4.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย คร้ังท่ี 4/2554 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ระเบียบวาระท่ี 

4.1 การช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ 
4.2-1-4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เ เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก.  

ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2554 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการ

เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2556 
4.2-1-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
4.2-1-7 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
4.2-1-8 เกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะประมง 
4.2-1-9 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เกณฑการ

พิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ข้ันตอนการพิจารณาในการสนับสนุน  
4.2-1-10 การสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยของภาควิชา  
4.2-1-11 นโยบายทุนสนับสนุนสําหรับไปนําเสนอผลงานวิจยัในการประชุม (เว็บไซต์คณะ) 
4.2-1-12 เอกสารการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรแต่ละหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 
4.2-1-13 ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เร่ืองปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัยและ

ขอตําแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน 2554   
4.2-1-14 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนอาจารย์และบุคลากรไปเสนอ

บทความทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 
4.2-1-15 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-1-16 โครงการและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

และผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบมก. ปี 2554-2556 และเอกสารรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ และผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ มก. ปี 2554 

4.2-1-17 สรุปการรับเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์  
(รายงานสรุปการรับเงินฯ เป็นรายเดือน) 

4.2-1-18 สูจิบัตร วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 2555 
4.2-1-19 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2-1-20 เกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ คณะศึกษาศาสตร์ 
4.2-1-21 เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษา

นานาชาติโดยการทําเอกสารความร่วมมือ (MOU) 
4.2-1-22 เอกสารความร่วมมือด้านวิจัยและแลกเปล่ียนนิสิตบัณฑิตศึกษากับสถาบันนานาชาติ  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
4.2-1-23 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจยั เพ่ือตีพิมพ์ 

ในวารสารวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 2" 
4.2-1-24 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจยั เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

นานาชาติ คร้ังท่ี 3" 
4.2-1-25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 
4.2-1-26 ผลงานวิจัยท่ีได้เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติคณะศึกษาศาสตร์ 
4.2-1-27 ภาพถ่ายการถ่ายทอดประสบการณ์ในการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ ในวันสถาปนาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-28 โครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Research Mentor Project) คร้ังท่ี 2/2555 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เร่ือง การผลิตผลงานทางวิชาการให้เป็นเลิศไม่ละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธ์ิ  
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 

4.2-1-29 การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี เร่ือง The revolution of personalized medicine – Are 
we going to cure all diseases and at what price ??? โดย Professor Aaron Ciechanover 
เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 

4.2-1-30 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ 
4.2-1-31 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
4.2-1-32 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 

สาขาสังคมศาสตร์ 
4.2-1-33 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานบริหารจัดทําวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
4.2-1-34 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และ

พัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
4.2-1-35 เว็บไซต์ของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

http://www.rdi.kps.ku.ac.th/e-journal 
4.2-2-1 บทรายการวิทยุ “จากแฟ้มงานวิจัย  มก.” 
4.2-2-2 บทรายการโทรทัศน์ “เกษตรศาสตร์นําไทย” 
4.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
4.2-2-4 วารสารปศุสัตว์เกษตร 
4.2-2-5 รายงานประชุมของคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ คร้ังท่ี 1/2556 
4.2-2-6 การเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาลงเว็บไซต์ 
4.2-2-7 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ ท่ี 68/2555 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย 
4.2-2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
4.2-2-9 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 
4.2-2-10 จัดทําฐานข้อมูลรวบรวมผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ วิศวกรรมสาร มก. เพ่ือเผยแพร่ผลงาน

ด้านการวิจัยของคณะฯ  
4.2-2-11 เล่มสรุปงานเกษตร กําแพงแสน 
4.2-2-12 เอกสารคําสั่ง หรือ การมอบหมายคณะกรรมการคณะทํางาน หรือ หน่วยงานจัดทําระบบ รวบรวม คดัสรร 

หรือวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
4.2-2-13 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-2-14 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4.2-2-15 รายงานการประชุมคณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2555  

วันพุธท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2555 
4.2-2-17 แบบแจ้งยืนยันการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
4.2-2-18 แบบประเมินบทความวิจัย 
4.2-2-19 แผนการปฏิบัติราชการด้านวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2554–2555
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-2-20 เอกสารรวบรวมการเผยแพร่นวัตกรรมอาหารสุนัข ในงานเกษตรแฟร์ ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์และ

สื่อสิ่งพิมพ์ 
4.2-2-21 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้กายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
4.2-2-22 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
4.2-2-23 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้สัตววิทยา 
4.2-2-24 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
4.2-2-25 - หนังสือ “ความคืบหน้าการติดตามโรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ํา ปีท่ี 3 (ตอนรู้ทันโรคของปลานิลและ

การป้องกันโรคด้วยการเสริมภูมิคุ้มกัน)” โดยทีมวิชาการสัตว์น้ํา ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากร
การผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
- หนังสือ “ปัญหาเรื่องโรคระบบทางเดินอาหารในไก่เนื้อ ปีท่ี 3” โดยทีมวิชาการสัตว์ปีก ภาควิชา
เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
- หนังสือ “ทันโรค ทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ปีท่ี 11”  โดยทีมวิชาการ “หมอหมู” 
เกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

4.2-2-26 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
4.2-2-27 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย

4.2-2-28 คําสั่งฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวารสารข่าวศูนย์ฯ 
4.2-3-1 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

4.2-3-2 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 
4.2-3-3 บทวิทยุ 
4.2-3-4 วารสารข่าว สวพ. มก. 
4.2-3-5 ภาพจัดงานนิรรศการ 
4.2-3-6 เว็บไซต์ สวพ. มก. (http://www.rdi.ku.ac.th/) 
4.2-3-7 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (http://www.rdi.kps.ku.ac.th) 
4.2-3-8 วารสารข่าวศูนย์ฯ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
4.2-3-9 เว็บไซต์ของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (http://clgc.rdi.ku.ac.th) 

4.2-3-10 นิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน 2555 
4.2-3-11 หนังสือต่างๆ ท่ีได้จัดทําเผยแพร่ 
4.2-3-12 บทความในวารสารต่างๆ ท่ีเขียนโดยนักวิจัย นักวิชาการ สวพป. 
4.2-3-13 รายงานการประชุมวิชาการ มก.สาขาประมง ครั้งท่ี 51

4.2-3-14 คู่มือสําหรับเกษตรกร 

4.2-3-15 SAR ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
4.2-3-16 SAR ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ 
4.2-3-17 SAR ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4.2-3-18 SAR ภาควิชาสัตววิทยา 
4.2-3-19 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-3-20 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้สัตววิทยา 
4.2-3-21 เว็บไซต์และการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบโปสเตอร์ในงานเกษตร กําแพงแสน   
4.2-3-22 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article 

&id=85&Itemid=211 
4.2-3-23 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานเกษตรกําแพงแสน 2555 (ในส่วนของคณะฯ) 
4.2-3-24 งานประชุมวิชาการคร้ังท่ี 9 หัวข้อเสวนา “พิบัติกับความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐาน” 
4.2-3-25 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรกําแพงแสน 
4.2-3-26 ภาพโปสเตอร์ท่ีใช้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 
4.2-3-27 ภาพการจัดนิทรรศการงานวิจัยสูส่าธารณชน ณ ห้องนิทรรศการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
4.2-3-28 เอกสารการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์

สู่สาธารณชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.2-3-29 เอกสารรวบรวมการเผยแพร่นวัตกรรมอาหารสุนัขในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สู่สาธารณชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
4.2-3-30 หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลการจัดประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
4.2-3-31 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
4.2-3-32 รายชื่อศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วมประชุม 
4.2-3-33 หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางจุลสารข่าวฟ้าใสไดเจสท์  
4.2-3-34 เว็บไซด์ของคณะบริหารธุรกิจ (www.bus.ku.ac.th)   
4.2-3-35 การประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย  
4.2-3-36 การประชาสัมพันธผลงานวิจัยเชิงรุก  
4.2-4-1 ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 
4.2-4-2 หนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนท่ีปรึกษากระทรวงการคลัง 
4.2-4-3 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ 
4.2-4-4 ข้อมูลโครงการท่ีเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2555 
4.2-4-5 แผ่นพับแนะนําศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. (KUBIC) 
4.2-4-6 ข้อเสนอโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ปีงบประมาณ 2554 
4.2-4-7 หนังสือด่วนมากท่ี ศธ 0505(8)/ว 515 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2554 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนนุหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
4.2-4-8 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน

สถาบันอุดมศึกษา ปี 2554 
4.2-4-9 สรุปรายชื่อผู้ประกอบการท่ีนําเสนอในการประเมินผลการดําเนินงานหน่วยบ่มเพาะฯรอบ 18 เดือน 
4.2-4-10 สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานรอบ 24 เดือน หน่วยบ่มเพาะฯ 
4.2-4-11 หนังสือแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานหน่วยบ่มเพาะฯ 
4.2-4-12 รายงานการพัฒนาผู้ประกอบการ ท่ีเสนอต่อสํานักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
4.2-4-13 รายงานการพัฒนาผู้ประกอบการ ท่ีเสนอต่อสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-4-14 เอกสารข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มก.-สวทช. และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ TDP 
4.2-4-15 เอกสารข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มก-กษ.-ธกส. และหนังสือขออนุมัติดําเนินโครงการ  

Smart Farmer 
4.2-4-16 ระเบียบพัฒนาวิชาการ มก. 
4.2-4-17 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ 
4.2-4-18 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในหนวยงานภายนอกและชุมชน  
4.2-4-19 สรุปจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีนํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ประจําปี 

2555 (เว็ปไซต์ http://research.rdi.ku.ac.th/) 
4.2-4-20 แบบเก็บข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
4.2-4-21 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก งานวิจัย เร่ือง พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพ่ือประเมินผลสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพสําหรับเด็กไทย  
อายุ 7-18 ปี 

4.2-4-22 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก งานวิจัย เร่ือง การประเมินความต้องการ
จําเป็น ด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4.2-4-23 หนังสือรับรองการนําไปใช้ประโยชน์ 
4.2-4-24 หนังสือจากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากัด ให้ทําการศึกษาทดลองวิจัยพัฒนา 

สูตรอาหารชนิดต่างๆ 
4.2-4-25 ผลงานวิจัยจํานวน 12 เร่ือง พร้อมแนบหลักฐานการนําไปใช้ประโยชน์ 
4.2-4-26 เอกสารข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “กรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมากและผลิตภัณฑ์ท่ีได้

จากกรรมวิธีนี้” เพ่ือทําการผลิตและจําหน่าย 
4.2-4-27 เอกสารโครงการ 9 บวร ประจําปี 2555 
4.2-4-28 เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4.2-4-29 เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง 

ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนของศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   
4.2-4-30 เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกและชุมชนของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
4.2-4-31 เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

และมีการรับรองใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อย
และน้ําตาล   

4.2-5-1 แผ่นพับแนะนําหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ (TLOKU) 
4.2-5-2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
4.2-5-3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
4.2-5-4 บันทึกช่วยจําการเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.2-5-5 ภาพการทําพิธีลงนามข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.2-5-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
4.2-5-7 ร่างข้อกําหนดโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

ร่วมกับภาคเอกชน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-6-1 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
4.2-6-2 หนังสือตอบรับเข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
4.2-6-3 สรุปผลการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
4.2-6-4 จดหมายข่าวสํานักงานบริการวิชาการ 
4.2-6-5 ภาพการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
4.2-6-6 ภาพการจัดนิทรรศการ 

แหล่งข้อมูล :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สํานักงานบริการวิชาการ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม สํานักหอสมุด  
                      คณะวิชา สถาบัน และวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวมรวมข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

เป้าหมาย : 4.51 คะแนน   
เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการคํานวณ 
 1.   คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจยั 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 
 

 
 2.    แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้         =   
 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นประเภทแหล่ง
ทุน ดังน้ี 

 -  งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
 -  งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยฯ 
 -  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
    -  เงินรายได้ของหน่วยงาน 

1.  องค์กรรัฐ เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฯลฯ 

2.  องค์กรอิสระและเอกชน เช่น มูลนิธิโครงการหลวง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  ฯลฯ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก X 5 จํานวนเงินสนับงานวิจัยฯ ทีก่ําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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3.  องค์กรต่างประเทศ เช่น Food and Agriculture Organization of the United Nations  

(FAO), Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ฯลฯ 
            จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัย  ดังนี ้  

          1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 249,041,528 บาท  
และจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 1,496,621,227 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,745,662,755 บาท   
(เป็นงบประมาณกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 29,308,853  บาท กลุ่มงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1,525,361,798  บาท และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 190,992,104 บาท)  

2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน 2,800 คน ลาศึกษาต่อ 257 คน ปฏิบัติงานจริง 2,543 คน  
(เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานจริง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 160.50  คน กลุ่มสาขาวิชาและเทคโนโลยี
จํานวน  1,648.50 คน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 734 คน) 

3.  จํานวนบุคลากรวิจัยประจําทั้งหมด จํานวน 216 คน  ลาศึกษาต่อ 17 คน ปฏิบัติงานจริง 199 คน 
(เป็นนักวิจัยปฏิบัติงานจริง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 193 คน และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 6 คน) 

4.  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์  
ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 182,609.68 บาทต่อคน กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่ากับ 828,325.71 บาทต่อคน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
258,097.44 บาทต่อคน โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
 

วิธีการคํานวณ 
        กลุ่มสาขาวิชา                  จํานวนเงินสนับสนุนต่อคน (บาท)       คะแนนที่ได้ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ                  29,308,853/160.50 = 182,609.68        182,609.68x5/150,000   = 5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         1,525,361,798/1,841.50 = 828,325.71        834,852.87x5 /180,000  = 5 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      190,992,104/740 = 258,097.44                258,097.44x5/75,000     = 5 
ค่าเฉล่ียจํานวนเงินสนับสนุนตอ่คน 182,609.68+828,325.71+258,097.44  = 1,269,032.83/3  
                =   423,010.94 บาท/คน           
ค่าเฉล่ียคะแนนท่ีได้                     =  5+5+5 = 15/3   = 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน  

สกอ.ที่ 4.3 340,000 บาท 425,186.66 บาท 5.00 บรรลุ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน  

สกอ.ที่ 4.3 ค่าเฉล่ีย 4.51  ค่าเฉล่ีย 4.46 ค่าเฉล่ีย 4.46 ไม่บรรลุ 
 

เน่ืองจากการคิดคะแนนผลการประเมินตนเอง เป็นการนําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหา
ค่าเฉล่ีย ซึ่งเป็นวิธีการคิดคะแนนระดับคณะ สําหรับการคิดคะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละ 
คณะมาหาค่าเฉล่ีย ซึ่งผลการประเมินระดับสถาบัน คิดคํานวณได้ดังนี้ 
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วิทยาเขต/คณะ ค่าเฉลี่ยคะแนน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.46 

วิทยาเขตบางเขน 
คณะเกษตร 5.00 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 2.65 
คณะบริหารธรุกิจ 5.00 
คณะประมง 5.00 
คณะมนุษยศาสตร ์ 3.04 
คณะวนศาสตร์ 5.00 
คณะวิทยาศาสตร ์ 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.00 
คณะศึกษาศาสตร ์ 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร ์ 5.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3.88 
คณะสังคมศาสตร ์ 5.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4.53 
คณะส่ิงแวดล้อม 5.00 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5.00 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
คณะเกษตร กําแพงแสน 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 5.00 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 2.69 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ 5.00 
วิทยาเขตศรีราชา 
คณะวิทยาการจัดการ 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา 1.61 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ศรรีาชา 5.00 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 5.00 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 4.54 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 5.00 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1.80 

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1-1 ง บป ร ะม าณ วิ จั ย แ ล ะ ถ่ า ยทอด เทค โน โ ล ยี จ า ก แหล่ ง ทุ นภ า ย ใ น แล ะภ า ยนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4.3-2-2 รายชื่อโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-3-3 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

4.3-4-4 เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
(http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?page_id=5384) 

แหล่งข้อมูล  :   สถาบันวิจัยและพัฒนแห่ง มก. 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนแห่ง มก 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 30   

เกณฑ์การประเมิน  
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมกีารตพีิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ใด ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี  10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา 
ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน ระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

วิธีการคํานวณ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรอืเผยแพร ่ X 100  จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
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ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่านํ้าหนัก ปีการศึกษา 
จํานวน ค่าถ่วงนํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบันานาชาติหรอืมี
การตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0.25 
 
 
 
 
 

 

1,199 
 
 
 

53 
1,049 

97 

299.75 
 
 
 

13.25 
262.25 
24.25 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0.50 
 
 
 

 

157 
 
4 
84 
69 

78.50 
 
2 
42 

34.50 
3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0.75 2 
 
- 

(2) 
- 

1.50 
 
- 

(1.50) 
- 

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพมิพ์ หรือมกีารตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่อยูใ่นฐานขอ้มลู
สากล ISI หรือ Scopus 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.00 
 

824 
 
 
 
 
 
 

56 
745 
23 

824 
 
 
 
 
 
 

56 
745 
23 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจงัหวดั 

0.125 - - 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 - - 
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 - - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75 - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 - - 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่านํ้าหนัก ปีการศึกษา 
จํานวน ค่าถ่วงนํ้าหนัก 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2,182 
113 

1,880 
189 

1,203.75 
71.25 

1,050.75 
81.75 

11 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3,016 
194.50 

2,018.50 
803 

12 ร้อยละงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

39.91 
36.63 
52.05 
10.18 

13 คะแนนที่ได้ 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

15/3 = 5 
5 
5 
5 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน การประเมิน

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 5 ร้อยละ 30 1,203 ร้อยละ

39.88  
5.00  บรรลุ 

3,016 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน  

สมศ.ที่ 5 ค่าเฉล่ีย 4.51 ค่าเฉล่ีย 4.19 ค่าเฉล่ีย 4.19 ไม่บรรลุ 
 

เน่ืองจากการคิดคะแนนผลการประเมินตนเอง เป็นการนําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหา
ค่าเฉล่ีย ซึ่งเป็นวิธีการคิดคะแนนระดับคณะ สําหรับการคิดคะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละ 
คณะมาหาค่าเฉล่ีย ซึ่งผลการประเมินระดับสถาบัน คิดคํานวณได้ดังนี้ 
 

วิทยาเขต/คณะ ค่าเฉลี่ยคะแนน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.19 

วิทยาเขตบางเขน 
คณะเกษตร 5.00 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 2.65 
คณะบริหารธรุกิจ 5.00 
คณะประมง 5.00 
คณะมนุษยศาสตร ์ 2.95 
คณะวนศาสตร์ 5.00 
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วิทยาเขต/คณะ ค่าเฉลี่ยคะแนน 

คณะวิทยาศาสตร ์ 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.00 
คณะศึกษาศาสตร ์ 3.33 
คณะเศรษฐศาสตร ์ 5.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3.10 
คณะสังคมศาสตร ์ 5.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5.00 
คณะส่ิงแวดล้อม 5.00 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
คณะเกษตร กําแพงแสน 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 3.02 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 5.00 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 5.00 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ 5.00 
วิทยาเขตศรีราชา 
คณะวิทยาการจัดการ 3.16 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ศรรีาชา 2.27 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 5.00 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2.77 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1.77 
 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ/ประชุม/
สัมมนาวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2555 

5-2 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

5-3 เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
(http://www.rdi.ku.ac.th/education/2554/index.htm) 

แหล่งข้อมูล  : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.    
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.   
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   
เป้าหมาย : ร้อยละ 30   
 

วิธีการคํานวณ 
                    ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ x 100 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ฐาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

กว้างขวาง และมีผลกระทบด้านบวกต่อสังคมหลากหลายด้าน เช่น ทางด้านการเกษตร อาหารและเทคโนโลยี  
เป็นต้น ในปีการศึกษา 2555 มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์รวมทั้งส้ิน 532 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
17.78 คิดเป็นคะแนน 4.45 จําแนกเป็น  

1) จํานวนงานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ    จํานวน 255 ผลงาน  
2) จํานวนงานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย    จํานวน 68  ผลงาน 

           3) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์    จํานวน 161 ผลงาน  
4) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์   จํานวน 48   ผลงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 
 

หน่วยงาน 

จํานวนงานวิจยัแยกตามประเภทต่างๆ (ผลงาน)  
การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ 

 

การใช้
ประโยชน์ใน
เชิงนโยบาย 

การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย ์

 

การใช้ประโยชน์
ทางออ้มของ
งานสร้างสรรค์ 

รวม 255 68 161 48 
คณะเกษตร 10 0 2 0 
คณะบริหารธรุกิจ 13 0 0 0 
คณะประมง 6 0 1 0 
คณะมนุษยศาสตร ์ 10 0 17 0 
คณะวนศาสตร์ 2 5 3 0 
คณะวิทยาศาสตร ์ 70 2 11 7 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 4 10 19 
คณะศึกษาศาสตร ์ 19 12 0 0 
คณะเศรษฐศาสตร ์ 10 11 6 0 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2 5 7 0 
คณะสังคมศาสตร ์ 1 2 0 0 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 5 3 0 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 0 18 0 
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หน่วยงาน 

จํานวนงานวิจยัแยกตามประเภทต่างๆ (ผลงาน)  
การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ 

 

การใช้
ประโยชน์ใน
เชิงนโยบาย 

การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย ์

 

การใช้ประโยชน์
ทางออ้มของ
งานสร้างสรรค์ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 2 0 1 0 
คณะส่ิงแวดล้อม 1 1 3 0 
คณะเกษตร กําแพงแสน 30 0 0 0 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 6 0 0 0 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 5 0 12 0 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 3 0 0 0 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ 1 2 0 5 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา 1 4 1 14 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 1 3 3 0 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 3 1 3 0 
คณะวิทยาการจัดการ 3 1 0 0 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 0 3 0 0 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 3 5 2 3 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์ 2 0 0 0 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 15 0 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2 0 7 0 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 4 1 6 0 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร 6 1 2 0 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 2 0 3 0 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 6 0 9 0 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว ์

2 0 10 0 

สถาบันอินทรีจนัทรสถติย์เพือ่การ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร ์ 0 0 6 0 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนงานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 255 
2 จํานวนงานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 68 
3 จํานวนงานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 161 
4 จํานวนงานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 48 
5 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - 
6 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 532 
7 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (นับรวมที่ศึกษาตอ่) 

- จํานวนอาจารย์ประจํา 
- จํานวนนักวจิยัประจํา 

3,016 
2,800 
216 

8 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์     532 X 100 =17.64 
        3,016 

 คะแนนที่ได้ 17.64 X 5 = 4.41 
         20 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน การประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 6 ร้อยละ 30 532 ร้อยละ 17.64 4.41 ไม่บรรลุ 

  3,016 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-1 รายชื่อจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2555 
6-2 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย แยกตามรายคณะ ปีการศึกษา 2555 

แหล่งข้อมูล  :   คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สํานักงานประกนัคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   
เป้าหมาย : ร้อยละ 10    
 

วิธีการคํานวณ 

                           ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ x 100 
จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิชา ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะวิชา เรียบร้อยแล้ว ได้ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้  

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ทั้งหมดรวม 296 โครงการ จําแนกเป็น  
1) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จํานวน 146 ผลงาน คิดเป็นค่าถ่วงน้ําหนัก

เท่ากับ 36.5 
2) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 46 ผลงาน คิดเป็นค่าถ่วงน้ําหนัก

เท่ากับ 23.00  
3) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด จํานวน 65 

ผลงาน คิดเป็นค่าถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 48.75  
4) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง 

ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน 39 ผลงาน คิดเป็นค่าถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 39.00 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จํานวน 296 ชิ้นงาน คิดเป็นค่าถ่วงน้ําหนัก
เท่ากับ 147.25 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

หน่วยงาน 

บทความวิชาการ
ระดับชาติ 

(ค่านํ้าหนัก 0.25) 

บทความวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
(ค่านํ้าหนัก 0.50) 

ตํารา 
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ตํารา 
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

 
รวม 

จํานวน ผลรวมค่า
น้ําหนัก จํานวน ผลรวมค่า

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมค่า
น้ําหนัก จํานวน ผลรวมค่า

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมค่า
น้ําหนัก 

คณะเกษตร 5.00 1.25 0.00 0.00 7.00 5.25 3.00 3.00 15.00 9.50 
คณะบริหารธรุกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.50 1.00 1.00 7.00 5.50 
คณะประมง 1.00 0.25 0.00 0.00 2.00 1.50 0.00 0.00 3.00 1.75 
คณะมนุษยศาสตร ์ 3.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 6.00 3.75 
คณะวนศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
คณะวิทยาศาสตร ์ 19.00 4.75 4.00 2.00 8.00 6.00 2.00 2.00 33.00 14.75 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 34.00 8.50 7.00 3.50 5.00 3.75 3.00 3.00 49.00 18.75 
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หน่วยงาน 

บทความวิชาการ
ระดับชาติ 

(ค่านํ้าหนัก 0.25) 

บทความวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
(ค่านํ้าหนัก 0.50) 

ตํารา 
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ตํารา 
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

 
รวม 

จํานวน ผลรวมค่า
น้ําหนัก จํานวน ผลรวมค่า

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมค่า
น้ําหนัก จํานวน ผลรวมค่า

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมค่า
น้ําหนัก 

คณะศึกษาศาสตร ์ 4.00 1.00 1.00 0.50 5.00 3.75 5.00 5.00 15.00 10.25 
คณะเศรษฐศาสตร ์ 1.00 0.25 7.00 3.50 4.00 3.00 2.00 2.00 14.00 8.75 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 6.75 0.00 0.00 9.00 6.75 
คณะสังคมศาสตร ์ 13.00 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 3.25 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.75 4.00 4.00 9.00 7.75 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 39.00 9.75 0.00 0.00 2.00 1.50 2.00 2.00 43.00 13.25 
คณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คณะส่ิงแวดล้อม 3.00 0.75 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.75 
คณะเกษตร กําแพงแสน 6.00 1.50 2.00 1.00 0.00 0.00 5.00 5.00 13.00 7.50 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 4.00 1.00 1.00 0.50 3.00 2.25 1.00 1.00 9.00 4.75 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 1.00 0.25 0.00 0.00 1.00 0.75 0.00 0.00 2.00 1.00 

คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร ์ 0.00 0.00 3.00 1.50 0.00 0.00 5.00 5.00 8.00 6.50 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.75 0.00 0.00 1.00 0.75 
คณะเศรษฐศาสตร์  
ศรีราชา 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.25 0.00 0.00 3.00 2.25 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ศรีราชา 1.00 0.25 13.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 6.75 

คณะวิทยาการจัดการ 1.00 0.25 0.00 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 5.00 3.25 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ 2.00 0.50 6.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 3.50 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 5.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.25 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์ 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 1.50 

คณะศิลปศาสตร์และ 
วิทยาการจดัการ 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.50 

รวม 146 36.50 46 23.00 65 48.75 39 39.00 296 147.25 
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ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน  
ปีการศึกษา2554 

จํานวน ค่าถ่วงนํ้าหนัก
1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ 0.25 146.00 36.50 
2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0.50 46.00 23.00 
3 ตําราหรือหนงัสือที่มีการตรวจอา่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด 
0.75 65.00 48.75 

4 ตําราหรือหนงัสือที่ใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 39.00 39.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพ 296.00 147.25 
6 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

-จํานวนอาจารย์ประจํา 
-จํานวนนักวจิัยประจํา 

3,016 
2,800 
216 

7 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคุณภาพ 4.88 
 คะแนนที่ได้ 4.88 X 5 = 2.44 

       10 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน การประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 7 ร้อยละ10 147.25 ร้อยละ 4.88 2.44 ไม่บรรลุ 

  3,016 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7-1 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติจากหน่วยงานต่างๆ 
แหล่งข้อมูล  :  คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สํานักงานประกนัคุณภาพ  
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการบริการวิชาการแก่สังคม จึงกําหนดเป็นภารกิจหลัก 
ด้านหน่ึงของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริการวิชาการทั้งกับสังคมและ 
ในเชิงพาณิชย์ โดยในส่วนของการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการติดตามสถานการณ์เพื่อนํา
ประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมมาจัดเสวนา  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มาระดมความคิดเห็นเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  และนําข้อมูลที่ได้รับนําเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังเน้นการช่วยเหลือดูแลสังคมและชุมชนที่อยู่รอบๆ มหาวิทยาลัยโดยนํา 
องค์ความรู้ไปเผยแพร่ และรับทราบปัญหาจากชุมชนและสังคมเพื่อนําปัญหาดังกล่าวมาหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สังคม
โดยรอบมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง เช่น โครงการอบรมวิชาชีพแบบให้เปล่า การนําผลงานวิจัยไปเผยแพร่ความรู้
ทางสถานีวิทยุของมก.  เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม จํานวน  
6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ . 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 4 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินของ 
คณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง (ไม่คิดคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 18.1 และ 18.2) คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.7 
 

ตารางที่ 2.7 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
สกอ. 
5.1 

ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการ 
แก่สังคม 

4 ข้อ 5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

  5.00 5.00 

สกอ. 
5.2 

กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
8 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ 
การวิจัย 

 
 

ร้อยละ 
75 

 
 

619 ร้อยละ 
58.78 

 
 

619 ร้อยละ  
58.78 

 
   
   

 
 

   

 
 

5.00 

 
 

5.00 
1,053 1,053 

สมศ. 
9 

ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สมศ. 
18.1* 

ผลการชี้นํา ป้องกัน  
หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

สมศ. 
18.2* 

ผลการชี้นํา ป้องกัน  
หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกัการเกษตร 

5 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ   (5.00) (5.00) 

 รวม 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

 ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีไม่นํามาคิดคะแนนภาพรวมองค์ประกอบ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
เป้าหมาย : 4 ข้อ 

 
  

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ  5  ข้อ   ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด การบริการทาง

วิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเช่ียวชาญของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการจัดทํา
เป็นกลไกในการขับเคล่ือน โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ มก. ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
(พ.ศ. 2555–2558) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการกําหนด
เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน  (5.1-1-1)  โดยมีแผนนโยบายและ
แผนการบริหารด้านบริการวิชาการ พ.ศ. 2550 – 2554 (5.1-1-2) พร้อมทั้งจัดทําร่างแผนนโยบายและแผนการ
บริหารด้านบริการวิชาการ สําหรับรอบปี 2555 –2558  (5.1-1-3) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 ของสํานักงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกลางในการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ (5.1-1-4)  

ในการดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามหลักเกณฑ์และแผนที่กําหนดนั้น มหาวิทยาลัยฯ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ (5.1-1-5)  รวมทั้งมีระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการวิชาการแก่สังคม   
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ คือ ระเบียบว่า
ด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551   (5.1-1-6)  พร้อมทั้งจัดประชุมสัมมนาในเรื่อง รับฟังและทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่  5 เมษายน  2554  (5.1-1-7) เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ    

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฯ ยังมีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะให้เปล่า รวมทั้ง 
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม และจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) (5.1-1-8) และเป็นการกระตุ้นและตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
เร่งด่วน เป็นที่สนใจของสาธารณะ โดยการระดมนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญด้านนั้นๆ มาจัดสัมมนา เสวนา ให้ได้
แนวทาง ทางออกของสังคมและเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่ือมวลชนต่อไป    

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญ
ของการการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เป็นช่องทางหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการเรียนการสอนของนิสิตให้มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีนโยบายส่งเสริมให้คณะ/สถาบัน/สํานัก ซึ่งเป็น
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แหล่งสร้างงานบริการวิชาการ ได้นําองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐ/เอกชน
มาใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิธีการหลักๆ  คือ 

2.1 การสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมเป็นทีมงานในโครงการ
บริการวิชาการ (5.1-2-1) 

2.2 การนําองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนโดยกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึง
ของรายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (5.1-2-2,5.1-2-3)   
 นอกจากน้ีได้ทําการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการเพิ่มเติมเพื่อจัดเก็บข้อมูลการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น โดยให้อาจารย์และบุคลากรกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน (5.1-2-4) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย การบริการวิชาการและการวิจัยเป็นส่ิงที่
ต้องดําเนินการร่วมกันเสมอมา เพราะการบริการวิชาการจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีองค์ความรู้ที่ได้จากการทําวิจัยมาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการให้บริการวิชาการ และงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ควรมาจาก
ความต้องการของผู้มาขอใช้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จะเห็นว่าการบริการวิชาการและการวิจัย เป็นส่ิง
สําคัญทั้ง 2 ด้าน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการควบคู่กันไป ดังนั้นการบูรณาการงานทางวิชาการแก่สังคม 
กับการวิจัย  ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องดําเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการบูรณาการงานดังกล่าว จึงสนับสนุนและผลักดัน ให้คณะ/สถาบัน/สํานัก ดําเนินการบูรณาการงานทั้งสองด้าน
เข้าด้วยกัน  ดังนี้ 

3.1  มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับทั้ง
ในระดับชุมชน  สังคม รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่ต้องการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนการดําเนินงาน 
ให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (5.1-3-1) 

3.2  เมื่อมีการนําผลการวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์โดยผ่านกระบวนการบริการวิชาการแล้วจะมีการ
รวบรวมปัญหา ความต้องการ และประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา 
ต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อนํากลับไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคมต่อไป  
(5.1-3-2) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย  มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบการติดตามความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้มีการพัฒนาระบบฐานฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการให้มีการกรอกข้อมูล
รายละเอียดการนําผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อม
ทั้งติดตามไปสํารวจความคิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์ว่ามีความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของการบูรณาการ 
มากน้อยเพียงใด  (5.1-4-1) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังขอความร่วมมือให้หน่วยงานคณะ/สํานัก/สถาบัน นํางาน
บริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยและมีการติดตามผลข้อมูลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
หรือไม่ เพื่อนํามาวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป (5.1-4-2)   

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย  จากการดําเนินการในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัฒนา
วิชาการ ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยได้มีการต้ังเป้าว่าร้อยละ 50  
ทุกภาควิชา จะต้องมีการนําผลงานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย สํานักงานบริการ
วิชาการประมวลผล พบว่า ในปีการศึกษา 2555 มีการบูรณาการของภาควิชาร้อยละ 50 หรือไม่ หากมีภาควิชาใด
ไม่ได้ดําเนินการภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 2551 ได้ดําเนินการแจ้งคณะ สํานัก สถาบัน ดําเนินการ 
บูรณาการเพ่ิมขึ้นหรือจัดส่งเอกสารการบูรณาการที่มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้ข้อมูลรวบรวมเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของ 
มก. (5.1-5-1)   
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ.ที่ 5.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00  บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558 ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจากท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2555  เม่ือ 28 พฤษภาคม 2555 

5.1-1-2 นโยบายและแผนการบริหารด้านบริการวิชาการ พ.ศ. 2550-2554  
ของสํานักงานบริการวิชาการ  

5.1-1-3 (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารด้านบริการวิชาการ พ.ศ. 2555-2558  
ของสํานักงานบริการวิชาการ 

5.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ของสํานักงานบริการวิชาการ 
5.1-1-5 คําสั่งประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ 
5.1-1-6 ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551  
5.1-1-7 ประชุมสัมมนา เร่ือง  รับฟังและทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ   

เม่ือวันท่ี  5 เมษายน  2554   
5.1-1-8 แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
5.1-2-1 การสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมเป็นทีมงาน

ในโครงการบริการวิชาการ ในสรุปรายงานประเภทโครงการพัฒนาวิชาการท่ีนําไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2555 

5.1-2-2 การนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการให้บริการวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนโดยกําหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชา ท่ีจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ในสรุปรายงานประเภทโครงการ
พัฒนาวิชาการท่ีนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2555 

5.1-2-3 การนําองค์ความรู้ วิธีการดําเนิน ในการดําเนินงานด้านบริการวิชาการไปสร้างเป็นหลักสูตรการ
เรียนการสอน ในสรุปรายงานประเภทโครงการพัฒนาวิชาการท่ีนําไปบูรณาการกับการเรียน
การสอน ในปีงบประมาณ 2555 

5.1-2-4 หนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลในการะบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการเพ่ิมเติม 
5.1-3-1 มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงท่ีตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุก

ระดับท้ังในระดับชุมชน สังคม รวมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีต้องการผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปสนับสนุนการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ในสรุปรายงานประเภทโครงการพัฒนาวิชาการท่ีนําไปบูรณาการกับงานวิจัยในปีงบประมาณ 
2555 

5.1-3-2 มีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์โดยผ่านกระบวนการบริการวิชาการแล้ว  
จะมีการรวบรวมปัญหา ความต้องการ และประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือนํา
กลับไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคมต่อไป  ในสรุปรายงานประเภทโครงการพัฒนาวิชาการท่ี
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

นําไปบูรณาการกับงานวิจัยในปีงบประมาณ 2555 
5.1-4-1 แบบสอบถามการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
5.1-4-2 หนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลในการะบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ  
5.1-5-1 หนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลในการะบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ 

แหล่งข้อมูล  :  สํานักงานบริการวิชาการ และคณะวิชา 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน 

  2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4. มีการนําผลประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
  5. มีการพัฒนาความรู้ ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้

สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการบริการวิชาการให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนางานบริการ
วิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในรูปแบบต่างๆ  เช่น การผลักดันให้มีการ
ดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดประชุมสัมมนา/เสวนาทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 
การบริการวิชาการของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต เป็นต้น โดยในปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานตามกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน ในปีการศึกษา 
2555 การดําเนินการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสํารวจความต้องการขององค์กร หรือชุมชน  
เพื่อนํามาจัดทําเป็นแผนบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน  แต่การสํารวจความต้องการในบางครั้งมหาวิทยาลัย  
ก็มิได้กระทําเอง แต่เป็นองค์กรหรือชุมชนเป็นผู้จัดทําและนําความต้องการดังกล่าวมาเสนอให้กับมหาวิทยาลัย  

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้มีการสํารวจ
ความต้องการในการรับบริการทางวิชาการผ่านทางเว็บไซด์ของสํานัก www.eto.ku.ac.th นอกจากน้ันยังมีคําถาม
ปลายเปิดท้ายแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีถามถึงความต้องการในการรับบริการวิชาการ  
(5.2-1-1) และนํามาสรุปรวมเพื่อจัดทําเป็นแผนการบริการวิชาการ ในปีต่อไป (5.2-1-2) อาทิ เช่น โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ธ.ก.ส. (5.2-1-3) มีการสํารวจความต้องการของเกษตรกรลูกค้าผ่านแบบสํารวจความ
ต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ ธ.ก.ส การประชุมร่วมกับการประปานครหลวงเพื่อรับทราบประเด็นความ
ต้องการในการฝึกอบรมของโครงการพัฒนาบุคลากรการประปานครหลวง (5.2-1-4) ในส่วนของชุมชน ภายใต้
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ มีการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อสํารวจความต้องการ
ในการฝึกอบรม เช่น กรมทหารราบที่ 11 มีความต้องการความรุ้และทักษะในการเพาะเห็ด และกลุ่มแม่บ้านเขต
ลาดกระบังมีความต้องการความรู้และทักษะเรื่อง การแปรรูปเห็ด จากนั้นสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมจึงนําความ
ต้องการที่ได้มาจัดทําเป็นแผนการบริการวิชาการ ต่อไป 

นอกจากนี้ คณะ และหน่วยงานต่างๆ มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือเอกชน  
เพื่อนํามาจัดทําเป็นแผนการให้บริการวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงานต่างๆ  เช่น 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการสํารวจความต้องการผ่านเว็บไซต์ของคณะ www.agro.ku.ac.th (5.2-1-5) 
สามารถสรุปและจัดเป็นโครงการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพและระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (5.2-1-6) เป็นต้น 
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คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน มากมาย 

เช่น โครงการสัณฐานวิทยากายวิภาค และพัฒนาการของตา ดอก ผล และเมล็ดปาล์มน้ํามันในระดับเซลล์และ
เนื้อเยื่อ ของบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม มหาชนจํากัด (5.2-1-7) โครงการการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ 
สารไฮโดรคาร์บอนในส่ิงแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และโครงการใช้จุลินทรีย์บําบัดน้ําเสีย 
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ของบริษัท เอ วัน พลัส พรีเมียม (ประเทศไทย) จํากัด (5.2-1-8) เป็นต้น 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการสํารวจความต้องการของชุมชน จากโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
เพื่อกําหนดทิศทางในการให้บริการวิชาการของโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 4 แห่งของคณะ (5.2-1-9) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. มีการสํารวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่นโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง จังหวัดตราดกับโจทย์วิจัยที่ท้าทายเพื่อการปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการของจังหวัด และผู้นําชุมชน เข้าร่วม และสถาบันได้นําผลการ
ประชุมมาจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรจังหวัดตราด (5.2-1-10) เป็นต้น 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างความร่วมมือ
กับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือองค์กรนั้นๆ เช่น สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ได้มีการทําความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ธ.ก.ส. (5.2-2-1) 
คู่สัญญาความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรการประปานครหลวง (5.2-2-2) ร่วมมือกับสํานักงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร Sufficiency Economy 
และหลักสูตร Local Wisdom (5.2-2-3) เป็นต้น 

คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมมือกับ The Food Security Center(FSC) จัดงาน International Workshop : 
Food Security and Food Safety under Economic and Environmental Turmoil เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
สร้างความร่วมมือกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร (5.2-2-4) เป็นต้น 

คณะมนุษยศาสตร์ ทําความร่วมมือกับสถาบัน Studywiz จัดทําโครงการ Western Art and Fashion 
Trends ทําความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยกับความท้าทายใหม่ในประชาคมอาเซียน (5.2-2-5) เป็นต้น 

คณะเกษตร มีการทําความร่วมมือกับคณะกรรมการโครงการหิ่งห้อย ตามพระราชดําริ สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริรกิติ์ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านลมทวน จัดทําโครงการ การใช้ประโยชน์จากหิ่งห้อย
อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
(5.2-5-6) เป็นต้น 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการทําความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น ร่วมมือกับบริษัทดัชมิลล์ อินเตอร์
เนชั่นแนล รีเสริช เซ็นเตอร์ จํากัด ทํางานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของ
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง และการจัดตั้งคณะผู้ทดสอบและดําเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส สําหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 
(5.2-2-7)  ความร่วมมือกับบริษัทโชคสมุทรมารีน จํากัด เรื่อง การแก้ไขปัญหาจากขยะและเศษปฏิกูลเหลือทิ้ง 
จากกระบวนการผลิต (5.2-2-8) ความร่วมมือกับสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) และ
กระทรวงการต่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร “Food security – Postharve Processing and Quality 
Assurance of Selected Agro – Industry Product” (5.2-2-9) ร่วมมือกับ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
และชุมชุนผู้ผลิตผ้าของภาคเหนือ จัดทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากผ้า และผลิตภัณฑ์ 
ผ้าภาคเหนือ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนายกระดับการออกแบบ การตลาด และการสร้างแบรนด์ 
(Marketing & Design Camp) และการส่งเสริมการตลาดผ้า และผลิตภัณฑ์ผ้าภาคเหนือ โดยการจัดแสดงผลงาน/
เจรจาธุรกิจและจําหน่ายสินค้าตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าภาคเหนือประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (5.2-2-10) เป็นต้น 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีงานบริการวิชาการจากการริเริ่มหรือร้องขอความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภาคเอกชน เช่น ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์โคนม โรงพยาบาล
สัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์เอกชน หน่วยงานวิชาชีพ เช่น สัตวแพทยสภา คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข (5.2-2-11) เป็นต้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. มีการทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ มากมาย โดยผ่านศูนย์วิจัยต่างๆ  
ของสถาบัน เช่น ความร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) ในการจัดทําโครงการ “ความหลากหลายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด” (5.2-2-12) 

ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช (5.2-2-13) ความร่วมมือกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จังหวัดตราด จัดฝึกอบรมเยาวชนในจังหวัดตราด โครงการ “เยาวชนรู้รักษ์พรรณไม้ท้องถิ่นจังหวัด
ตราด” (5.2-2-14) ความร่วมมือกับบริษัท โคแอกซ์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จํากัด ในการจัดอบรมโครงการ “Advanced 
Technology in Electron Microscopy: FE-SEM and TEM” และโครงการ “Advanced Technology in 
Atomic Force Microscope”(5.2-2-15) ความร่วมมือกับบริษัทคาร์ล ไซส์ส จํากัด บริษัทพารา ไซแอนติฟิค จํากัด 
บริษัทสิทธิพรแอสโซสิเอท จํากัด  และบริษัท Agilent Technologies (Thailand) จํากัด จัดบรรยายพิเศษใน
โครงการเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (5.2-2-16) เป็นต้น 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 
เช่น การร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดชัยภูมิ ทําการส่งเสริม วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ เช่น เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและการพัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกอย่างเป็นธรรม การสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งวัสดุเหลือใช้ และพืชพลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของท้องถิ่นและ 
มีความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีส่วนผสม
จากสารสกัดจากมะขามป้อมจากแหล่งปลูกที่ผ่านการคัดเลือกสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (ธุรกิจเครื่องสําอาง 
จากผลมะขามป้อม) (5.2-2-17) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม มหาวิทยาลัยฯ ตระหนัก
ถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงมีหลายหน่วยงานที่ได้ทําการ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น  

คณะเกษตร มีการประเมินผลกระทบของโครงการการใช้ประโยชน์จากหิ่งห้อยอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไข
วิกฤติการณ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร และพบว่าองค์ความรู้ 
ที่ถ่ายทอดออกไปเป็นประโยชน์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็น
อย่างดี (5.2-3-1) 

คณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและภาควิชาต่างๆ มีการประชุม เพื่อวิเคราะห์ผล
การจัดโครงการบริการวิชาการ และนําข้อเสนอแนะและปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานมาหารือในที่ประชุม 
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป (5.2-3-2) 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจ้ดทําแบบประเมินโครงการในทุกโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการทั้งด้านเนื้อหาของหลักสูตร ความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 
เพื่อนําผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงเน้ือหา และเพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานได้จริง (5.2-3-3) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการประเมินผลในแง่ของประโยชน์และผลกระทบของการบริการวิชาชีพต่อสังคม
ทั้งผลกระทบในระดับของชุมชนจนถึงระดับวิชาชีพ ระดับชาติ และนานาชาติ(5.2-3-4) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร จังหวัดตราด มีการประเมิน
ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการต่อชุมชนโครงการหมู่บ้านเขาพลู พบว่า โครงการฯ ได้ส่งผลกระทบให้ชุมชนเกิด
การตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จนนําไปสู่การเสนอขอจัดตั้งป่าชุมชนขึ้นมาในพื้นที่หมู่บ้าน และกรมป่าไม้ได้
อนุมัติให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนเขาพลูขึ้นในปี พ.ศ. 2554 จึงนับว่าเป็นความสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ ดังกล่าว 
(5.2-3-5) 
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการประเมินประโยชน์ 

ของโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากมะขามป้อมจากแหล่งปลูกที่ผ่านการ
คัดเลือกสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (ธุรกิจเครื่องสําอางจากผลมะขามป้อม) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการ 
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจากการเกษตร (5.2-3-6) 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไก หรือกิจกรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เช่น 

คณะเกษตร ในโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรม โคเนื้อและโคนม ได้นําผลการประเมินมาควบคุมและกํากับ
คุณภาพของการให้บริการ เช่น สถานที่ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับการให้บริการ (5.2-4-1) 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ผ่านทางคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและภาควิชาต่างๆ ได้หารือกันในที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการบรรลุของ
แผนการปฏิบัติงานประจําปี เพื่อตั้งข้อสังเกตของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหาแนวทางในการปรับปรุงการ
ให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น (5.2-4-2) 

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้นําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการทุกโครงการไปพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานของแต่ละโครงการในครั้งต่อไป เช่น โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ฯ โดยมีการ
ปรับเปล่ียนวิทยากร เพื่อให้มีความรู้เฉพาะด้านมากขึ้น เป็นต้น (5.2-4-3) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีกิจกรรมการให้บริการที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและรับฟัง
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกิจกรรมการให้บริการวิชาการของคณะ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
บริหารจัดการฟาร์มโคนมในสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการ ขอใช้เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) เป็นโครงการต่อเนื่อง ในการดําเนินงานในรอบปีที่ 3 ได้มี
การจัดทําแผนการดําเนินงานโดยปรับปรุงจากผลการวิเคราะห์การดําเนินงานของปีที่ผ่านมาให้สอดคล้องและเป็นไป 
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพิ่มเติมโดยการพาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
มาแลกเปล่ียนและศึกษาดูงานของเกษตรกรที่เป็น best practice ของแต่ละสหกรณ์ เป็นต้น (5.2-4-4) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้นําผลการประเมินความคิดเห็นของการให้บริการทางวิชาการของ
ผู้รับบริการ เช่น การศึกษาดูงานวนเกษตร การจัดฝึกอบรมโครงการ พบประเด็นสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนา ได้แก่ 
อาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องพักไม่มีความพร้อมในการรองรับผู้มาใช้บริการจํานวนมาก ตลอกจนห้องปฏิบัติการวิจัย
ที่ยังไม่สามารถรองรับการให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการได้ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร จังหวัดตราด 
จึงได้จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่ิงก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยและฝึกอบรม และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการทั้งต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และ
ชุมชน (5.2-4-5) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการประเมินนํามา
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการวิชาการ โดยผ่านคณะกรรมการด้านถ่ายทอดฯ ที่มีการประชุมเพื่อประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อนําเอาผลไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในปีถัดไป (5.2-4-7) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน อาทิเช่น 

คณะเกษตร โครงการการใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยว
ชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทําหนังสือ เรื่อง ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของ...
หิ่งห้อย ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ (5.2-5-1) และยังมอบให้แก่ห้องสมุดของ 5 โรงเรียนในอําเภออัมพวา และได้นํา
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกส่ือโทรทัศน์ ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัว (5.2-5-2) เป็นต้น 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการพัฒนาความรู้ที่ ได้รับจากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ 
สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สาธารณชน เช่น การตีพิมพ์ผลงาน หนังสือ วรรณคดีการแสดง (5.2-5-3)  
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บทความวิจัยเรื่อง น้ําโขง ดงดิบ หญิงร้าย และชายชาตรี : เจ้าแม่จามรี ในฐานะนวนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยม
(5.2-5-4) นอกจากนี้คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและภาควิชา ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการทุกโครงการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบโดยตลอด (5.2-5-5) และ
โครงการบริการวิชาการอื่นๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ (5.2-5-6) 

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินงานโครงการ Certificate of Real Estate Enterprener มา 21 รุ่น ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานได้ (5.2-5-7) และผู้สอนได้นําผลการจัด
โครงการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยจัดทํารายวิชาเปิดใหม่ คือ รายวิชา 01101426อสังหาริมทรัพย์ 
(5.2-5-8) และมีการนําความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการเผยแพร่ในเว็บไซต์ (5.2-5-9) และเอกสารเผยแพร่  
เป็นต้น 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการถ่ายทอดความรู้จากโครงการลดต้นทุน (FTA) สู่บุคลากรภายใน 
และสาธารณชน โดยการจัดทําหนังสือคู่มือการเล้ียงโคนมสําหรับเกษตรกร วารสารสาส์นโคนมสําหรับเผยแพร่ให้กับ
เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ผู้ ส น ใ จ  น อ ก จ า ก นี้ ยั ง นํ า เ ส น อ ใ น รู ป ข อ ง  e-document  
ผ่าน www.vetnp.vet.ku.ac.th เป็นต้น (5.2-5-10) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้นําความรู้ เผยแพร่ 
สู่สาธารณะโดยผลงานเครื่องสําอางเพื่อผิวขาวผสมสารสกัดจากมะขามป้อมในสารพันธุ์บุรีรัมย์และประจวบคีรีขันธ์ 
เผยแพร่ในรายการแจ๋ว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ผลงานไบโอดีเซลจากนํ้ามันสกัดจากเมล็ดหยีทะเล ทางเลือก
เกษตรกรยุคน้ํามันแพง ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก (5.2-5-11) นอกจากน้ันยังมีการส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยจัดให้มีการแลกเปล่ียนความคิดและเผยแพร่
ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางจดหมายข่าว และการจัดโครงการจัดการความรู้ (5.2-5-12) คณะกรรมการ
ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นทั้งทฤษฏี และ
ปฏิบัติให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ (5.2-5-13) และในวันสถาปนาของสถาบันได้ให้นักวิจัยที่ได้ไปทําวิจัย หรือศึกษาต่อ
ต่างประเทศได้นําความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับบุคลากรได้รับทราบ(5.2-5-14) 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้มีการนําเอาความรู้ในการถ่ายทอดบริการวิชาการมาถ่ายทอดสู่บุคลากร
ภายในสํานักส่งเสริมฯ เช่น การเชิญบุคลากรให้เข้าร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์หรือการแปลงแผน
กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ สําหรับการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะสํานักส่งเสริมฯ ได้มีการนําความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของสํานักส่งเสริมฯ www.eto.ku.ac.th (5.2-5-15) เป็นต้น 
 เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ.ที่ 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 สรุปความต้องการในการรับบริการวิชาการจากท้ายแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
5.2-1-2 โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจําปี 2556 
5.2-1-3 แบบสํารวจความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ ธ.ก.ส. 
5.2-1-4 บันทึกช่วยจําการประชุมร่วมระหว่างการประปานครหลวง และสํานักส่งเสริมฯ 
5.2-1-5 www.agro.ku.ac.th  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-6 โครงการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพและระบบท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร  
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5.2-1-7 โครงการสัณฐานวิทยากายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ผล และเมล็ดปาล์มน้ํามัน 
ในระดับเซลล์และเนื้อเย่ือ 

5.2-1-8 โครงการใช้จุลินทรีย์บําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 
5.2-1-9 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจาํปีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม 

ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจําปีงบประมาณ 2555 
5.2-1-10 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. http:/research.rdi.ku.ac.th/kur3  
5.2-2-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ธ.ก.ส. 
5.2-2-2 คู่สัญญาความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรการประปานคร  
5.2-2-3 โครงการความร่วมมือกับ สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 

กระทรวงการต่างประเทศ  
5.2-2-4 โครงการ International Workshop : Food Security and Food Safety under 

Economic and Environmental Turmoil  
5.2-2-5 โครงการ Western Art and Fashion Trends  
5.2-2-6 โครงการการใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวชม

ห่ิงห้อยระดับท้องถ่ิน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  
5.2-2-7 การวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑ์ขนมปัง และ

การจัดต้ังคณะผูท้ดสอบและดําเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส สําหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 
5.2-2-8 โครงการการแก้ไขปัญหาจากขยะและเศษปฏิกูลเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต  
5.2-2-9 โครงการอบรมหลักสูตร “Food security – Postharve Processing and Quality 

Assurance of Selected Agro – Industry Product”  
5.2-2-10 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากผ้า และผลิตภัณฑ์ผ้าภาคเหนือ  
5.2-2-11 แบบเก็บข้อมูลดิบ 
5.2-2-12 โครงการความหลากหลายพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด 
5.2-2-13 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช  
5.2-2-14 โครงการเยาวชนรู้รักษ์พรรณไม้ท้องถ่ินจังหวัดตราด  
5.2-2-15 การจัดอบรมโครงการ “Advanced Technology in Electron Microscopy:  

FE-SEM and TEM” และโครงการ “Advanced Technology in Atomic Force 
Microscope”  

5.2-2-16 การบรรยายพิเศษในโครงการเปิดบ้านฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
5.2-2-17 โครงการวิจัย/พัฒนาวิชาการท่ีร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานภาคเอกชนในการนําผลการวิจัย

หรือบริการไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานภาคเอกชน/ริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน  

5.2-3-1 ผลสรุปความพึงพอใจในการจัดอบรมในโครงการบริการวิชาการ เร่ือง การใช้ประโยชน์จาก
ห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถ่ิน  
อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร  

5.2-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาวรรณคดี คร้ังท่ี 1/2555 หน้า 
1-2 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2556 

5.2-3-3 สรุปการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะเศรษฐศาสตร์  
5.2-3-4 แบบเก็บข้อมูลดิบ 
5.2-3-5 ผลการประเมินประโยชน์จากการให้บริการวิชาการต่อชุมชน (สวพ.) 
5.2-3-6 ผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการการบริการวิชาการ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-4-1 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร  

คณะเกษตร ประจําปี 2554-2555 เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพ 
ทางพันธุกรรม โคเนื้อและโคนม  

5.2-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาวรรณคดี คร้ังท่ี 1/2555 หน้า 
1-2 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 7-8/2556 

5.2-4-3 สรุปการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะเศรษฐศาสตร์  
5.2-4-4 รายละเอียดการแบ่งงวดเงินครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรคและครุภัณฑ์

ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม  
5.2-4-5 คําของบประมาณ (ขอสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง) ประจําปี พ.ศ. 2557 สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 
5.2-4-6 ผลการพัฒนาปรับปรุง/ผลการประเมินการให้บริการวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ

ให้บริการ  
5.2-5-1 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การใช้ประโยชน์จากห่ิงห้อยอย่างย่ังยืนเพ่ือแก้ไขวิกฤติการณ์และ

ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยระดับท้องถ่ิน อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
5.2-5-2 หนังสือขอถ่ายทํารายการโทรทัศน์ รายการวิทยาศาสตร์รอบตัว ตอน “ห่ิงห้อย”  
5.2-5-3 หนังสือ วรรณคดีการแสดง  
5.2-5-4 ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง หน้า 27-45 
5.2-5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาวรรณคดี คร้ังท่ี 2/2555 หน้า 

4-8 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ คร้ังท่ี 7/2556 
5.2-5-6 เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ (www.human.ku.ac.th) 
5.2-5-7 โครงการ Certificate of Real Estate Enterprener  
5.2-5-8 รายวิชา 01101426 อสังหาริมทรัพย์  
5.2-5-9 เว็บไซต์ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม (www.eco.ku.ac.th) 
5.2-5-10 เว็บไซต์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (www.vetnp.vet.ku.ac.th) 
5.2-5-11 เอกสารการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน(จดหมายข่าว/ข่าวหนังสือพิมพ์)  
5.2-5-12 โครงการจัดการความรู้  
5.2-5-13 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5.2-5-14 รายงานผลการดําเนินงานวันสถาปนาสถาบัน  
5.2-5-15 เว็บไซต์ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม (www.eco.ku.ac.th) 

5.2-5-17 

แหล่งข้อมูล  :   สํานักงานบริการวิชาการ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  สถาบันอินทรี-
จันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาการ
ผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์   และสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 8 : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
เป้าหมาย : ร้อยละ 75   
 

วิธีการคํานวณ 

    จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลผลการนําความรู้และประสบการณ์ 
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของคณะวิชา และสถาบันที่มีภารกิจด้านการวิจัย ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก เรียบร้อยแล้ว ได้ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้  

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ จํานวนรวมทั้งส้ิน 1,053 โครงการ จําแนก
เป็น  

1) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 254 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
41.03 

2) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย จํานวน 162 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.17 
3) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย  

จํานวน 203 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.79 
4) โครงการบริการวิชาการที่ไม่ได้นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน 434 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.22 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการท่ีนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน 619 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.78 คิดเป็น 9.80 คะแนน 
โดยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

หน่วยงาน 
โครงการ/

กิจกรรมบริการ
วิชาการทัง้หมด 

จํานวนโครงการบริการวิชาการแบ่งตามประเภทการนําความรู้ และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพฒันา 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

การพัฒนาการ
วิจัย 

การพัฒนาทัง้ในส่วน
ของการเรียน 

การสอนและการวิจัย

 
รวม 

รวม 1,053 254 162 203 619 
คณะเกษตร 58 6 5 39 50 

คณะบริหารธรุกิจ 41 35 3 3 41 
คณะประมง 46 17 3 5 25 

คณะมนุษยศาสตร ์ 9 4 1 1 6 
คณะวนศาสตร์ 64 6 38 20 64 
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หน่วยงาน 
โครงการ/

กิจกรรมบริการ
วิชาการทัง้หมด 

จํานวนโครงการบริการวิชาการแบ่งตามประเภทการนําความรู้ และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพฒันา 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

การพัฒนาการ
วิจัย 

การพัฒนาทัง้ในส่วน
ของการเรียน 

การสอนและการวิจัย

 
รวม 

คณะวิทยาศาสตร ์ 42 8 3 15 26 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 154 21 30 47 98 

คณะศึกษาศาสตร ์ 6 1 1 0 2 

คณะเศรษฐศาสตร ์ 35 15 1 7 23 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 12 3 1 2 6 
คณะสังคมศาสตร ์ 29 3 1 1 5 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 43 7 1 13 21 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 64 19 13 1 33 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 10 3 2 1 6 

คณะส่ิงแวดล้อม 12 3 1 1 5 

คณะเกษตร กําแพงแสน 41 7 14 12 33 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 14 6 2 6 14 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

28 10 6 3 19 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

25 16 8 1 25 

คณะศึกษาศาสตร ์
และพัฒนศาสตร์ 

15 11 2 0 13 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา 7 2 0 1 3 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 2 1 1 0 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ศรีราชา 

11 1 1 2 4 

คณะวิทยาการจัดการ 6 2 1 0 3 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ 

6 2 1 0 3 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 

10 0 0 3 3 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

43 3 2 2 7 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจดัการ 

17 2 0 1 3 
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หน่วยงาน 
โครงการ/

กิจกรรมบริการ
วิชาการทัง้หมด 

จํานวนโครงการบริการวิชาการแบ่งตามประเภทการนําความรู้ และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพฒันา 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

การพัฒนาการ
วิจัย 

การพัฒนาทัง้ในส่วน
ของการเรียน 

การสอนและการวิจัย

 
รวม 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

17 4 4 0 8 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

30 6 6 0 12 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร 

5 0 1 3 4 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แห่ง มก. 

48 5 5 11 21 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน 

55 6 1 2 9 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวดัสกลนคร 

10 8 1 0 9 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาการผลิตปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 

22 8 1 0 9 

สถาบันอินทรีจนัทรสถติย์
เพื่อการค้นคว้าและพัฒนา
พืชศาสตร ์

16 3 1 0 4 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 254 
2 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวจิัย 162 
3 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 203 
4 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่ไม่ได้นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 619 
4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 1,053 
5 ร้อยละของโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใชพ้ัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย     619 X 100 = 58.78

      1,053 
 คะแนนที่ได้ 58.78 X 5 = 9.80 

     30 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน การประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 8 ร้อยละ 70 619 ร้อยละ 58.78 5.00 ไม่บรรลุ 1,053 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 โครงการบริการวิชาการที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ 
ระดับคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2555 

แหล่งข้อมูล  :   คณะวิชา สถาบนั สํานัก 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สํานักงานประกันคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4. ชุมชนหรือองค์กรส ร้างกลไก ท่ี มีการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่ องและ ย่ัง ยืน 

โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

ผลการดําเนินงาน 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์เสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ  ดังนี้ 
1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร โครงการพัฒนา

วิชาการ โครงการการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสระบุรี เพื่อการดําเนินงานปีต่อปี เริ่มในปี พ.ศ. 2555 (9-1-1)  
โดยเริ่มส่งเสริมการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยศูนย์วิจัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เป็นผู้สนับสนุนการดําเนินโครงการ และทําหน้าที่ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีการ
การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 (ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยศูนย์วิจัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้มาจากกระบวนงานวิจัยด้าน
เขตกรรม อารักขาพืช และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานที่เป็นสมาชิก 
ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) เพื่อผลิตข้าวโพดหวานฝักสดที่มีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต อันเป็นการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหามลภาวะอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพ 
ที่ดีของเกษตรกรและการจัดทําแผนโครงการพัฒนาวิชาการดังกล่าว ได้กําหนดขอบเขต เป้าหมาย และระยะเวลา
การดําเนินโครงการไว้อย่างชัดเจน และในระหว่างการดําเนินโครงการ  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้จัด
คณะทํางานร่วมกับเกษตรกร ในการประสานงานและตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้
คําแนะนํา แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรแต่ละราย  และได้จัดกิจกรรม
การพบปะระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ร่วมกับสํานักงาคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน
ร่วมกับศูนย์วิจัย ฯ จํานวน 87 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าวจํานวน 52 ราย และเกษตรกรมี
ความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวาน (9-1-2, 9-1-3, 9-1-4) จึงได้ดําเนินการฝึกอบรม
เกษตรกรเรื่อง พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสด ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ โดยมีเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
จํานวน 48 คน และมีรายงานสรุปผลการฝึกอบรม (9-1-5, 9-1-6, 9-1-7) 

นอกจากน้ี ยังได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น แล้วนําเสนอผลความสําเร็จ
จากโครงการในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 จากการที่โครงการน้ีได้รับการ
ความเชื่อถือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ส่งผลให้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่  14 และมีการ
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ขยายพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ 
ของโครงการมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) (9-1-8, 9-1-9) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2555 โครงการ “การผลิตข้าวโพดหวานฝัก
สดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า” ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด และมีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 60 คน ซึ่งทางโครงการได้ดําเนินงานตามเป้าหมายครบทั้ง 2 จังหวัด และมีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 67 คน โดยใช้พื้นที่ปลูกวันละ 5 ไร่ (150 ไร่ต่อเดือน หรือ 1,800 ไร่ต่อปี) ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ทั้งปี 
1,400 – 1,500 กก.ต่อไร่ ได้ปริมาณผลผลิต 210,000 – 225,000 กก.ต่อเดือน หรือ 2,520,000 – 2,700,000 กก.
ต่อปี ดังน้ัน การดําเนินโครงการมีการบรรลุตามเป้าหมาย และเกณฑ์ความสําเร็จของโครงการฯ คือ เกษตรกร
มากกว่าร้อยละ 50 มีกําไรสุทธิเฉล่ียมากกว่า 3,000 บาทต่อไร่ (9-1-9, 9-2-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง จากการดําเนิน
โครงการ การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 2 
และกลุ่มเกษตรกรได้ดําเนินกิจกรรมการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ร่วมกับทางศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าว
ฟ่างแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2556 รวม 14 ปี พบว่าเกษตรกรในโครงการมีศักยภาพ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ทําให้มีเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียงให้ความสนใจ มาสอบถามและขอความรู้ตลอดจนวิธีปฏิบัติ เกษตรกรในโครงการดังกล่าวที่ผลิตข้าวโพด
หวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน มีมากกว่าร้อยละ 50 (9-1-9) และเป็น
เกษตรกรดีเด่นที่ได้รับรางวัลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ในงานเกษตรแฟร์ปากช่อง’ 55 จํานวน  
5 คน (9-3-1)  และมีความรู้ความสามารถถึงขั้นเป็นวิทยากรในพื้นที่ได้หลายท่าน อาทิ นางปราณี ดีมาก และ 
นายปรีชา ไพโรจน์ เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติ ในการการผลิต
ข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ให้กับเพื่อนเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังสามารถบรรยายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังกล่าวให้กับ รศ. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่นําเกษตรกรและพนักงาน  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ Value Chain 
ข้าวโพดรับประทานฝักสด ณ แปลงเกษตรกรทั้ง 2 ราย ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน 2556 (9-3-2, 9-3-3) 
 นอกจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว  
ยังมีเกษตรกรรายใหม่ที่ทางศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้ให้การฝึกอบรม และคําปรึกษาแนะนําวิธีการ
ปลูก การดูแลรักษา และวิธีการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ข้าวโพดหวานฝักสดที่มีคุณภาพอีกจํานวนมากที่มีการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 104 ราย (9-3-4) อาทิ เช่น นางนงนุช ฤกษ์นิรันดร์ นายมาโนช รูปสมดี  
นายพนม ทองสุขนอก และนายพิชัย ทองเทศ เป็นต้น 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรืองค์กร  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ในตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยการนําของนางปราณี ดีมาก (9-3-1) มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง อาทิ การต่อยอดจากการอบรมการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ที่ทางศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้ โดยการ
รวมกันลงแขกในการปลูกและการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน เพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน แสดงถึงอัธยาศัยอันดีมีน้ําใจตามวัฒนธรรมไทย  

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง ผลการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ภายใต้โครงการดังกล่าวที่ดําเนินการร่วมกับเกษตรกร พบว่า เกษตรกร
สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของข้าวโพดหวานฝักสดได้ โดยเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 50 มีกําไรสุทธิ
เฉล่ียมากกว่า 3,000 บาทต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงแก้ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรได้เป็นอย่าง
ดี ทําให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (9-5-1) นอกจากนี้ เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ มีการรวมกลุ่มกัน 
ทํากิจกรรม ตั้งแต่การลงแขกปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานขายข้าวโพดหวานฝักสดให้กับศูนย์วิจัยข้าวโพดและ 
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ข้าวฟ่างแห่งชาติ ซึ่งให้ราคาที่สูงกว่าราคาตลาดฝักสดทั่วไป และตลาดโรงงาน โดยมีราคาประกัน ทําให้เกษตรกรมี
ความมั่นคง และมั่นใจในโครงการดังกล่าว นําไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพการปลูกข้าวโพดหวานฝักสด มีความรักความ
สามัคคีในชุมชนและสังคมชนบทต่อไป ไม่มีการย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพอื่น (9-1-4, 9-1-5) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน การประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-1-1 โครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการ การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธ์ุอินทรี 2  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า”  ปี พ.ศ. 2555 และ 2556 

9-1-2 สรุปผลการพบปะระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร ณ วันท่ี 14 ม.ค. 2556 
9-1-3 รายชื่อเกษตรกรวันพบปะนักวิจัย ณ วันท่ี 14 ม.ค. 2556 
9-1-4 ภาพวันพบปะระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร ณ วันท่ี 14 ม.ค. 2556 
9-1-5 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร ณ วันท่ี 21 ก.พ. 56  
9-1-6 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ณ วันท่ี 21 ก.พ. 2556 
9-1-7 ภาพการฝึกอบรมเกษตรกร ณ วันท่ี 21 ก.พ. 2556 
9-1-8 รายงานผลการดําเนินงานโครงการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธ์ุอินทรี 2 ปี 2546-2555 
9-1-9 ผลงานวิจัยการประเมินความสําเร็จในการผลิตข้าวโพดหวาน เสนอในการประชุมทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 51 ปี พ.ศ. 2556 
9-2-1 การผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรปี 2555 
9-3-1 ภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2555 
9-3-2 หนังสือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอศึกษาดูงาน 
9-3-3 วิทยากรเกษตรกรบรรยายเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี ธ.ก.ส. 
9-3-4 วิทยากรเกษตรกรบรรยาย ธ.ก.ส. 

แหล่งข้อมูล  :  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร ์ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 18.1 : ผลการชี้ นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง (ภายในสถาบัน) 

เป้าหมาย : 5 ข้อ 
 

  
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
  4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบกําหนด

ประเด็นตามตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ภายในสถาบัน ในปีการศึกษา 2555 เป็น “แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น  
ซึ่งดําเนินงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในประเด็นที่การ
ประหยัดพลังงาน การรักษาส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่ คุ้มค่าและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus)  
เป็นโครงการเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบายของและสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงนํามาสู่การดําเนิน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และรักษา
ส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการพัฒนากายภาพและส่ิงแวดล้อมขึ้น ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว  
(KU – Green Campus) เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล เริ่มตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะผู้ทํางานของโครงการฯ โดยมีการ
แต่งตั้งผู้จัดการแต่ละโครงการ และดําเนินการของบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้งหมด 8 โครงการ 
 เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น เป็นผู้บรรยายให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานและสภาพปัญหาต่างๆ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ 
(18.1-1-1) เพื่อนําปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข เช่น การปรับปรุงด้านสถานที่ของโครงการ มีการติดตามและตรวจสอบ 
เช่น การตรวจคุณภาพนํ้า โรงบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ําภายนอก ซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนงานประจําปีงบประมาณ 2554-2559 (18.1-1-2) และโครงการประหยัดพลังงาน ในแผนประจําปีงบประมาณ 
2555 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2555 (18.1-1-3) โดยเน้นการสร้างจิตสํานึกการให้บริการ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งรณรงค์การใช้บริการแบบประหยัดพลังงานและไม่ทําลายส่ิงแวดล้อม  

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จากผลการดําเนินการโครงการฯ ต่างๆ ภายใต้โครงการ  
วิทยาเขตสีเขียว KU–Green Campus ผลการดําเนินโครงการแต่ละโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่กําหนด อาทิเช่น เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทน เช่น สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล จากจํานวนผู้เข้ามา
ศึกษาดูงาน จากผลการดําเนินการของโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2555 ตลอดจนมีการพัฒนาด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมต่างๆ อาทิ โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.  
การให้บริการรถรางโดยใช้น้ํามันที่ผลิตจากโครงการสถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซลที่ได้จากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว  โครงการ
บริหารจัดการรถจักรยานภายใน มก. โดยการจัดสถานที่จอดรถจักรยานบริเวณอาคารเรียนรวม 1,2,3,4 และบริเวณ
ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศ์วาน 1,3 และประตูวิภาวดีรังสิต โดยจ้างบริษัทเอกชนในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย ให้บริการจอดรถและให้บริการยืมรถจักรยานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นความปลอดภัย นอกจากนั้น 
ยังจัดทําเส้นทางเดินรถจักรยานภายใน มก. เพื่ออํานวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยสําหรับนิสิตและบุคลากร
ที่ใช้รถจักรยานภายใน มก. ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2555 (18.1-1-3)     

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  มหาวิทยาลัยฯ  มอบหมายให้กองยานพาหนะฯ ทําหน้าที่
ในการกํากับดูแลด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU–Green Campus 
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เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการเพื่อดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะเป็นประโยชน์ในการลดรายจ่ายด้านการจัดการขยะและด้านพลังงานที่ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสอดคล้องแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนนิสิต บุคลากรและประชาชน  
มีความรู้และสามารถนําเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน นําไปประยุกต์ใช้ได้
จริงและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับการอบรมไปเผยแพร่สู่ชุมชนผ่าน
เครือข่ายกิจกรรมพัฒนาของนิสิต อาทิ ชมรม สโมสรนิสิตคณะต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปรากฏในรายงาน
โครงการอนุรักษ์พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2555  (18.1-1-3)     

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน โครงการต่างๆ ภายใต้โครงการวิทยาเขต สีเขียว 
KU–Green Campus เป็นโครงการที่อนุรักษ์และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และพลังงานในระดับชุมชน เพื่อเป็น
ต้นแบบแก่สถาบันการศึกษา และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการดําเนินการเป็นโครงการย่อยต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่ออนุรักษ์พลังงานซึ่งใช้พลังงานทดแทน โครงการจักรยาน มก. 
โครงการสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล มก. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย โครงการคลองสวยนํ้าใส โครงการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดวิชาการในด้านต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานและส่ิงแวดล้อมชุมชน ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเรียน
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ และประชาชนที่สนใจ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
กองยานพาหนะฯ และมีการวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมชุมชน  
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการใช้จริงและถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ หรือ “วิจัยใช้จริง” ให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
โครงการวิทยาเขตสีเขียวรณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ระดับชุมชน ซึ่งปรากฏ 
ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS (18.1-4-1) และ CD โครงการวิทยาเขต  สีเขียว KU-GREEN 
CAMPUS (18.1-4-2) ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติคือ “สร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างงานวิจัยใช้จริงที่มีคุณภาพสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศชาติอย่างมั่นคงตลอดไป” และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในหัวข้อย่อยที่ 5.4 บรรจุในแผน
บริหารราชการแผ่นดินฯ อันเกี่ยวเน่ืองกับการควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปแบบ 
ของขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กล่ิน เสียง และน้ําเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการการป้องกันมลพิษ
ตั้งแต่จุดกําเนิด ในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคม
โดยรวมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2555 (18.1-1-3) 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ มีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวม
ในการส่งเข้าร่วมการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยของ UI Green Metric 2012  และได้รับมีผลทําให้ส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและของโลกที่มี
คุณภาพดีขึ้น จนส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 44 ของ
มหาวิทยาลัยโลกในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย UI Green Metric 2012 โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (Universtas Indonesia,UI)  
ได้ดําเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากเกณฑ์การให้คะแนน 6 ด้าน  
ได้แก่ ที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค 15% พลังงาน และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 21% การจัดการขยะ 18% ฅ
การใช้น้ํา 10% การขนส่ง 18%  และการศึกษา 18 % เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ UI Green Metric 2012 
http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking-2012 (18.1-5-1) และมีผลการดําเนินโครงการต่าง ๆ ตลอดจนมี
นิสิต บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน ปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2555 
(18.1-5-2) และรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ หน้า 45 (18.1-5-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 18.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.1-1-1 เว็บไซด์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/  
18.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานประจําปงีบประมาณ 2554-2559  
18.1-1-3 รายงานประจําปงีบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
18.1-4-1 โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS  
18.1-4-2 CD โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS  
18.1-5-1 เว็บไซด์  http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking-2012 
18.1-5-2 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

แหล่งข้อมูล  :  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 18.2 : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 เพื่อการกินดีอยู่ดี

ของชาติ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน  
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบกําหนดประเด็นตาม

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ประด็นภายนอกสถาบัน ในปีการศึกษา 2555 เป็น “เพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติ” ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ข้าวโพดหวาน เป็นพืชผักอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญ
ทางเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อใช้ในการบริโภคฝักสด และการแปรรูปโดยเฉพาะการบรรจุกระป๋อง 
ซึ่งประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ได้ดําเนินการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ที่มีคุณภาพในการ
รับประทานที่ดีมาก (18.2-1-1) และมีเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดที่ดีและเหมาะสมกับเกษตรกร จึงได้นํา
ผลการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวถ่ายทอดสู่เกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมาและสระบุรี  เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี 
ในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ทําให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านรายได้ เป็นผลให้อาชีพการเกษตรมีความ
เส่ียงด้านการตลาดและเกิดความไม่ยั่งยืน ดังนั้น ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติจึงได้ดําเนินการการผลิต
ข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ร่วมกับเกษตรกรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน และได้เริ่มโครงการพัฒนา
วิชาการ “โครงการ การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า”ในปี พ.ศ. 2555 
(18.2-1-2) โครงการลักษณะครบวงจร มีการบูรณาการร่วมกันของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับเกษตรกรในจังหวัดดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจํานวนเกษตรกร พื้นที่ปลูก ปริมาณ
ผลผลิต และรายได้รวมของเกษตรกร เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 20 และศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ ได้จัดคณะทํางานร่วมกับเกษตรกร ในการประสานงานและตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เพื่อให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรแต่ละราย และได้จัด
กิจกรรมการพบปะระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดหวานร่วมกับศูนย์วิจัย ฯ จํานวน 87 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าวจํานวน 52 ราย 
และเกษตรกรมีความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวาน (18.2-1-3, 18.2-1-4, 18.2-1-5) จึงได้
ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสด ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ โดยมีเกษตรกรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม จํานวน 48 คน และมีรายงานสรุปผลการฝึกอบรม (18.2-1-6, 18.2-1-7, 18.2-1-8) 

นอกจากน้ี ยังได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น แล้วนําเสนอผลความสําเร็จ
จากโครงการในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 จากการที่โครงการน้ีได้รับการ
ความเชื่อถือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ส่งผลให้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่  14 และมีการ
ขยายพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
โครงการมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) (18.2-1-9, 18.2-1-10) 
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2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 การดําเนินโครงการปี พ.ศ. 2555 มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 87 ราย พื้นที่ปลูก 2,181 ไร่ ปริมาณผลผลิต 3,565,808 กิโลกรัม และรายได้รวมของเกษตรกร
25,684,191 บาท เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 (67 ราย 1,766.61 ไร่ 2,597,851 กิโลกรัม และ 19,551,065 บาท 
ตามลําดับ) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.85 23.46 37.26 และ 31.37 ตามลําดับ (18.2-1-9, 18.2-1-10,  
18.2-2-1) 

3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน โครงการการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า เป็นการนําผลงานวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 มาเผยแพร่สู่เกษตรกร 
ทําให้มีความคุ้มค่าต่อการวิจัย ผลงานวิจัยไม่ได้อยู่บนหิ้ง ก่อให้เกิดเศรษฐกิจแก่เกษตรกร สังคม และประเทศชาติ 
สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทําให้หน่วยงานภาครัฐได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่ได้บริโภคข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 และนํ้านมข้าวโพด รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ  
เช่น ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 บรรจุกระป๋องทั้งเมล็ด และสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2546-
2555) รวม 320,763,186 บาท (18.2-1-9, 18.2-1-10) 

นอกจากน้ี ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ให้กับสังคม
ต่อไป โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนผู้ประกอบการ  
SMEs กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่มาขอฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดหวานฝักสด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) จังหวัดนครราชสีมา ที่มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากในแต่ละปี (18.2-3-1) 

4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม จากการจัดทําโครงการการผลิตข้าวโพด
หวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า ทําให้เกษตรกรม่ันใจในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ของนักวิชาการมากขึ้น ยอมรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากได้ปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
และได้ราคารับซื้อตามราคาประกัน ฝักใหญ่ 8 บาทต่อกก. และฝักเล็ก 4 บาทต่อกก. ถ้าปลูกเดือนสิงหาคม–ธันวาคม  
ฝักใหญ่ 9-10 บาทต่อกก. สูงกว่าตลาดฝักสดทั่วไป (5-6 บาทต่อกก.) และราคารับซ้ือของโรงงานแปรรูป (4-5 บาท
ต่อกก.) และการจ่ายเงินตรงเวลาที่กําหนด ทําให้เกษตรกรมีกําไรและเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 10 ปี ถึงร้อยละ 
50 ทําให้ได้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพที่ดีตรงความต้องการ ส่งผลให้โครงการฯ และกลุ่มเกษตรกรมีความยั่งยืน 
เนื่องจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ เป็น Outlet  
ที่สร้างอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร สร้างช่ือเสียงให้แก่หน่วยงานและ มก. เกษตรกร
สามารถประมาณการรายได้ ต้นทุนการผลิต และมีกําไรสุทธิต่อไร่ และทําให้อาชีพเกษตรกรรมมีความอย่างยั่งยืน ผล
การดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ โดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กร ได้แก่ ผู้นําเกษตรกร และ
เกษตรกร ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555) เกษตรกรมีรายได้
จากการขายฝักสดให้ไร่สุวรรณรวม 104.1 ล้านบาท (18.2-1-9, 18.2-1-10)  
 นอกจากเกษตรกรจะมีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว การรวมกลุ่มเกษตรกรช่วยให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างเกษตรกร และเกษตรกรกับนักวิชาการมากขึ้น สร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกร กับภาครัฐ ทําให้
กลุ่มอาชีพการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 มีความเข้มแข็ง นอกจากน้ี ยังรู้จักการวินิจฉัยปัญหาเบ้ืองต้น 
เพื่อนําไปสู่การป้องกัน แทนการแก้ไขปัญหา เช่น การเลือกพื้นที่ดอนในการผลิตข้าวโพดหวานในปลายฤดูฝนที่มีฝน
ตกหนัก และการเตรียมแปลงปลูกล่วงหน้าก่อนปลูกในปลายฤดูฝน ซึ่งช่วยลดความเส่ียงต่อความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ เป็นการสร้างความรู้ให้เกษตรกรทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงกระบวนการตลาด (18.2-1-10)   

5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติเกณฑ์การให้คะแนน จากผลการดําเนินงานที่สร้าง
นวัตกรรม และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมากต่อชุมชนหรือสังคม เป็นผลให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ประเภทผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก รางวัลระดับ Gold 
เรื่อง “ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2” (18.2-5-1) และรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 เรื่อง ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 (18.2-5-2) 
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เกณฑ์ประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 18.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.2-1-1 การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธ์ุอินทรี 2 
18.2-1-2 โครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการ การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธ์ุอินทรี 2 และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า”  ปี พ.ศ. 2555 และ 2556 
18.2-1-3 สรุปผลการพบปะระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร ณ วันท่ี 14 มกราคม 2556 
18.2-1-4 รายชื่อเกษตรกรวันพบปะนักวิจัย ณ วันท่ี 14 มกราคม 2556 
18.2-1-5 ภาพวันพบปะระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร ณ วันท่ี 14 มกราคม 2556 
18.2-1-6 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556  
18.2-1-7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556 
18.2-1-8 ภาพการฝึกอบรมเกษตรกร ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556 
18.2-1-9 รายงานผลการดําเนินงานโครงการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธ์ุอินทรี 2 ปี 2546-2555 
18.2-1-10 ผลงานวิจัยการประเมินความสําเร้จในการผลิตข้าวโพดหวาน เสนอในการประชุมทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 51 ปี พ.ศ. 2556 
18.2-2-1 การผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกร ปี 2555 
18.2-3-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 สถาบันอินทรีฯ 
18.2-5-1 ผลการการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 
18.2-5-2 รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 

แหล่งข้อมูล  :  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร ์ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4-5 ขอ้ 
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 การดําเนินงานระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสากล ชุมชน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  สังคม และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมประจําชาติไทย ให้นิสิตสามารถบูรณาการความรู้
ประสบการณ์นําไปปรับใช้ได้ตามบริบทของสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยพร้อมทั้ง
เสริมสร้าง จิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 ผลการดําเนินงานระบบและกลไกฯ ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรทุกภาคส่วน บุคลากร และนิสิต ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ  ความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีน้ําใจ
เสียสละ การมีส่วนร่วมกับสังคมและเป็นที่พึ่งของสังคมได้ สามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี สามารถ
นําโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  หรือสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.8 
 
ตารางที่ 2.8 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

สกอ. 
6.1 

ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 6)   5.00 5.00 

สมศ. 
10 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
11 

การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ   5.00 4.00 

 รวม 5.00 
คะแนน 

4.67 
คะแนน 

 ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบ 
ท่ีกําหนด 

  2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ต่อสาธารณชน 

  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  5. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับ 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ฟื้นฟู
เอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย (6.1-1-1) มีเป้าประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน มี 2 ตัวชี้วัด คือ (1) จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ (2) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม  
     1.2 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1-2) เพื่อให้การ
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามนโยบาย
และสอดคล้องกับภารกิจ มีหน้าที่กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเข้าใจ
และศรัทธาในสถาบันศาสนา ตลอดจนการสร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาไทย  
  1.3 มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ดําเนินกิจกรรม 
ทางศิลปวัฒนธรรม  กําหนดระบบและกลไกทางด้านทํานุบํารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม  เ ช่น  มีแผนงาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรม กําหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรม 
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 2555 แยกตามวิทยาเขตต่างๆ (6.1-1-3)  ดังนี้ 

(1) วิทยาเขตบางเขน  มีการดําเนินกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ  
- กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ประจําปี พ.ศ. 2555 โครงการทําบุญไหว้พระ 9 วัด โครงการตักบาตรและฟังธรรมเทศนา 

- งานทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ งานทําบุญวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  

- กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทย: ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  
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- พิธีไหว้ครู การฝึกปฏิบัติการทําขนมไทย การแกะสลัก งานหัตถกรรมไทย การปลูกข้าว  
การฝึกศิลปะมวยไทย 

- โครงการเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ งานวันสถาปนา 
องค์กรและหน่วยงาน โครงการสัมมาทิฐิ งานเกษียณอายุราชการ งานเชิดชูเกียรติ  

- งานวันรําลึก ได้แก่ งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรา  
มาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน  งานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด  
สืบสานวันทรงดนตรี  งานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร 

- กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต ได้แก่ โครงการ 
ธรรม โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการจิตอาสา โครงการศึกษาดูงานทางสังคมและวัฒนธรรม 

(2) วิทยาเขตกําแพงแสน  มีการดําเนินกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ 
- โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกฐินพระราชทาน 
- โครงการกฐินสามัคคี มก. กพส. 
- โครงการประเพณีลอยกระทง 
- โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของวิทยาเขต 
- โครงการรับขวัญข้าว 
- โครงการหล่อและแห่เทียนพรรษากองธุรการ (กําแพงแสน) 
- โครงการปลูกข้าววันแม่ 
- โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย 
- โครงการร่วมสืบสานประเพณีไทย 
- โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ พุทธบูชา วันวิสาขะ 
- โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย 
- โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตไทย 

(3) วิทยาเขตศรีราชา  มีการดําเนินกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ  
- โครงการสรงนํ้าพระและรดนํ้าขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์วันปีใหม่ของไทย  
- โครงการประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว เป็นโครงการเข้าร่วมประกวดบุปผาชาติ 
   และขบวนพาเหรดร่วมกับชุมชนศรีราชา 
- โครงการถวายเทียนพรรษา 
- โครงการทําบุญตักบาตรเล้ียงพระหอพักนิสิต 
- โครงการถวายกฐินตกค้างแด่วัดธุดงคสถาน สํานักสงฆ์ จ. ชลบุรี 
- โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
  อดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

(4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อาทิ  
- การทําบุญตักบาตรทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม 
- การจดัพิธถีวายสัตยปฏิญาณในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของทุกปี)  
- พิธีรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์
- โครงการปลูกขา้วประเพณีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

 1.4 มหาวิทยาลัยฯ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
แก่สังคม แยกตามวิทยาเขตต่างๆ (6.1-1-4) ดังนี้ 

(1) วิทยาเขตบางเขน  มีโครงการ/กิจกรรมฯ  อาทิ 
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย  
โดยคณะสังคมศาสตร์ 
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- โครงการออกกําลังกายแบบจินกังกง โดยคณะวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เพื่อให้ผู้ที่มาออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทําประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ นอกจากนี้ 
ได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์ถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายจินกังกง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ  
คอลัมน์ฟ้ากว้าง ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 21 เมษายน 2556 ได้กล่าวถึงการออกกําลังกาย 
จิน กัง กง ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําให้ทราบกันทั่วถึงทั้งประเทศ  

- โครงการ “รื่นรมย์ชมศิลป์  เยือนถิ่นเมืองเพชร เตร็ดเตร่ไหว้พระ” โดยคณะวิทยาศาสตร์ จัดเมื่อ
วันเสาร์ที่  16 กันยายน  2555 เปิดโอกาสให้บุคลากร ชวนบิดา มารดา สามี  ภรรยา บุตร มาร่วม
โครงการด้วยได้โดยเก็บค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก เพื่อให้ใช้เวลาทัศนศึกษา  นมัสการพระตามวัดต่างๆ
ร่วมกับครอบครัวอย่างมีคุณค่า  

- โครงการสัมมนาบุคลากรและกิจกรรมเพื่อสังคม ประจําปี 2556 โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์
(โครงการ 860 ฝาย ถวายพ่อหลวงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ณ เขื่อนศรีนครินทร์
และสถานที่สร้างฝายชะลอน้ํา อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

- โครงการจิตสาธารณะสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2555 โดยคณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ 

- โครงการศึกษาและดูงานการจัดการส่ิงแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม โดยคณะส่ิงแวดล้อม 
- ค่ายเยาวชนรัก(ษ์) ส่ิงแวดล้อม ปี 2 โดยคณะส่ิงแวดล้อม 
- โครงการสาธิต โครงการสัมมนา และจัดนิทรรศการเน่ืองด้วยวัฒนธรรมการเกษตร เช่น  
พิธีแรกนาขวัญ เครื่องรักเครื่องเขินไทย การแต่งกายของชนเผ่าไทย ประเพณีสงกรานต์  
ของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

(2) วิทยาเขตกําแพงแสน  มีโครงการ/กิจกรรมฯ  อาทิ 
- โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย โดยสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
- โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย 
- โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตไทย 
- โครงการมหาวิทยาลัยชาวนาซึ่งร่วมกับกรมการข้าวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายทอด
วัฒนธรรมข้าวให้กับประชาชนทั่วไป 

- โครงการรับขวัญข้าว 
(3) วิทยาเขตศรีราชา  มีโครงการ/กิจกรรมฯ  อาทิ 

- โครงการค่ายธรรมะเพื่อเยาวชน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
- อมรมธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยคณะวิทยาการจัดการ  
- โครงการสอบตอบปัญหาธรรมมงคล 38 ประการ ระดับอุดมศึกษา 
- โครงการเรียนรู้กฎการกระทํา : กฎแห่งกรรม 

(4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีโครงการ/กิจกรรมฯ  อาทิ 
- วัฒนธรรมความรักษ์สุขภาพ รักษ์ส่ิงแวดล้อม และรักษ์องค์กร ในโครงการขยะสร้างโลกสวย 
- โครงการบัญชใีส่ใจธรรมะปลูกฝังคุณธรรม สืบสาน ประเพณ ี
- ฝ่ายกิจการนิสิตสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทาง
จังหวัดสกลนคร โดยนําการแสดงของนิสิตชมรมต่างๆ เช่น ชมรมโปงลาง ชมรมดนตรีไทย และ
ชมรมดนตรีสากล ไปแสดงในงานของจังหวัด เช่น งานกาชาด งานเกษตรแฟร์  เป็นต้น 

     1.5 มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (6.1-1-5) ดังนี้ 

(1) วิทยาเขตบางเขน  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงและส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่เสนอแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแก่คณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน และพิจารณาเสนองบประมาณ
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สนับสนุนกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรมจํานวน 19 ชมรม โดยจัดกิจกรรมทั้งด้านศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะเฉพาะด้าน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย
ได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทําบุญตึกพักหอพักนิสิต และ
กิจกรรมทําบุญชมรมนิสิต รวมทั้งได้สอดแทรกวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การให้ความ
เคารพผู้อาวุโส การปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย ความสามัคคีในการทํางาน  
การรู้จักเสียสละในส่ิงที่ถูกต้อง และการรักสถาบัน ผ่านกิจกรรมรับน้องใหม่และกิจกรรมร้องเพลง
มหาวิทยาลัย นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดํารงชีวิต
ในด้านต่างๆ เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถเผยแพร่และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้ เช่น โครงการไหว้พระ 9 วัด 
โครงการอบรมจริยธรรม “สมาธิกับการพัฒนาชีวิต” โครงการพุทธรรมนําบุคลิกภาพ และโครงการ 
“ธรรมะนําใจใช้ชีวิตตามรอยพ่อ” เป็นต้น 

(2) วิทยาเขตกําแพงแสน  มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดยจัด
โครงการกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการปลูกข้าววันแม่ โครงการหล่อและแห่เทียนจํานําพรรษา 
โครงการบายศรี สู่ขวัญ โครงการเกษตรบูชาครู และกําหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาเขตกําแพงแสน ปีการศึกษา 2556 
จํานวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และจํานวนหน่วยช่ัวโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยช่ัวโมง และ 
เมื่อสําเร็จการศึกษานิสิตได้รับ Transcript กิจกรรมให้กับนิสิตสําหรับเป็นเอกสารประกอบการ
สมัครงาน  นอกจากนี้วิทยาเขตกําแพงแสนโดยกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ได้บูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตผ่านทางชมรม สโมสรต่างๆ ได้แก่ ชมรม
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

(3) วิทยาเขตศรีราชา  ได้สนับสนุนให้องค์กรนิสิตต่างๆ จัดโครงการกิจกรรมที่มีการบูรณาการ 
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับกิจกรรมต่างๆของนิสิต จําแนกตามองค์กรนิสิต 
ที่จัด ดังนี้ 
ชมรมพุทธศาสตร ์

- โครงการปล่อยปลา ประจําปี 2555 
- โครงการตักบาตร ประจําปี 2555 
- โครงการถวายภัตราหาร ประจําปี 2555 
- โครงการอบรมสมาธิเบื้องต้น  
- โครงการตักบาตรน้องใหม่ 
- โครงการฟังธรรม “ธรรมะอินเทรนด”์ 
- โครงการค่ายจรยิธรรมวันแม ่
- โครงการค่ายคุณธรรม 
- โครงการถวายกฐินตกค้างแดว่ัดธุดงคสถาน สํานักสงฆ์ จ. ชลบุร ี
- โครงการสอบตอบปัญหาธรรมมงคล 38 ประการระดับอุดมศึกษา 
- โครงการเรยีนรูก้ฏการกระทํา : กฏแห่งกรรม 
- โครงการค่ายจรยิธรรมวันพ่อ 
- โครงการชวนน้องสุขใจกับธรรมะ 
- โครงการทําบุญปล่อยปลาต้อนรับปีใหม ่
- โครงการชุมชนเข้มแข็งตามแนววิธีพุทธ 

ชมรมมุสลิม 
- โครงการนาซีฮตั 
- โครงการอัลกรุอานนําสู่ชุมชน 
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- โครงการอมฎอนสัมพันธ์ 
- โครงการอบรมจริยธรรม 
- โครงการเรารักมัสยิด 

ชมรมคริสเตียน 
- โครงการอบรมจริยธรรม 1  
- โครงการอบรมจริยธรรม 2 
- โครงการคริสมาสต์แห่งรกั  

(4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ฝ่ายกิจการนิสิตสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดสกลนคร โดยนําการแสดงของนิสิตชมรมต่างๆ 
เช่น ชมรมโปงลาง ชมรมดนตรีไทย และชมรมดนตรีสากล ไปแสดงในงานของจังหวัด เช่นงาน
กาชาด งานเกษตรแฟร์ วิทยาเขตบางเขน และยังมีการจัดกิจกรรมที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ 
ที่นิสิตได้เข้าร่วม เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู ประเพณีการแห่ปราสาทผ้ึง การแข่งเรือยาว ประเพณี 
แห่ดาว  

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
    มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามประกาศข้อบังคับว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (6.1-2-1) โดยกําหนดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตด้านพัฒนาคุณธรรมและสนับสนุนให้ 
แต่ละคณะวิชา มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต 
โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต แยกตามวิทยาเขตต่างๆ (6.1-2-2) ดังนี้ 

(1) วิทยาเขตบางเขน   ได้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือผสมผสาน
ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 

- คณะบริหารธุรกิจ โดยภาควิชาการตลาด สนับสนุนให้รายวิชาจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ และเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะมีการระบุ
กิจกรรมไว้ในประมวลการสอน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็นบูรณาการ
ด้วยการให้นิสิตสัมผัสบรรยากาศและสถานที่จริง ได้แก่ รายวิชา 01134212 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
จัดโครงการชมวัง ไหว้พระ พบปะ ปราชญ์ชาวบ้าน และ รายวิชา 01130434 การกํากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและพัฒนาจิตให้เกิดสมาธิและ
ปัญญา เป็นเวลา 3 วัน 

- คณะประมง จัดโครงการธรรมะนําพาสุข และโครงการธรรมะพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับนิสิต 
คณาจารย์ บุคลากรคณะประมง และบุคคลทั่วไป 

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานสําหรับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจําปี 2555 เพื่อปลูกฝัง 
ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนและสามารถนํามาปฏิบัติใช้จริงในการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานยังประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและสังคมต่อไป และจัดโครงการตามรอยอริยสงฆ์ 
ที่จังหวัดราชบุรี 

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานการดํารงชีวิต 
และกิจกรรมทําบุญสัตว์ทดลองเพื่อแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้กับสัตว์ทดลอง 

- คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
กฏหมาย 
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- คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิศวกรรมปฐพี  กรณีศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรีและโทจัดโครงการ
ก่อสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

- คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู “รักษ์การละเล่น เน้นสามัคคี สร้างคนดี
สู่วิชาชีพครู” (วิชาจริยธรรมและจรรยาสําหรับครู ภาควิชาการศึกษา) 

- คณะอุตสาหกรรมการเกษตร จัดโครงการจักสานงามลํ้า หัตถกรรมไทย โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ ต.บ่อ
กระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (วิชาการออกแบบและผลิตภาชนะบรรจุ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ)  

- คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือ
ผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 

• โครงการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะ
สงคราม และสวนสันติชัยปราการ จากวิชาพืชสมุนไพร (01401424) โดยภาควิชา
พฤกษศาสตร์  

• โครงการศึกษาพรรณไม้เศรษฐกิจในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  บริเวณอําเภอทองผา
ภูมิและอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จากวิชาพฤกษเศรษฐกิจ (01401462)   
โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์  

• โครงการ Agglomeration สอนน้องออกฟิลด์ จัดโดยชุมนุมนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ  

• โครงการ Earth Science Camp ครั้งที่ 5 จัดโดยชุมนุมนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
พื้นพิภพ จัด ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อําเภอเทพสถิต อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
อําเภอหนองบัวระเหว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และ
สถานที่ทางธรณีวิทยาสําคัญในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่น้ําตก ตาดโตน  

(2) วิทยาเขตกําแพงแสน ได้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือผสมผสาน
ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  

-  การบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยมีการเปิดรายวิชาบูรณาการ 
หมวดศึกษาทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ รายวิชา 01999033 ศิลปะ
การดําเนินชีวิต รายวิชา 01999042 การพัฒนานิสิต รายวิชา 01999141 มนุษย์กับสังคม รายวิชา 
02999144 ทักษะในการดําเนินชีวิตในการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชา 02033302 
ปศุสัตว์กับวิถีไทย รายวิชา 01175153 มวยไทย รายวิชา 02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ (6.1-2-1)  

-  การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดยจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เช่น 
โครงการปลูกข้าววันแม่ โครงการหล่อและแห่เทียนจํานําพรรษา โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการ
เกษตรบูชาครู  และกําหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างกิจกรรมเสริม
หลักสูตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ปีการศึกษา 2556 จํานวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และจํานวนหน่วย
ชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง และเมื่อสําเร็จการศึกษานิสิตได้รับ Transcript กิจกรรมให้กับนิสิต
สําหรับเป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน  นอกจากนี้วิทยาเขตกําแพงแสนโดยกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) ได้บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตผ่านทางชมรม 
สโมสรต่างๆ ได้แก่ ชมรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

(3) วิทยาเขตศรีราชา ได้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน 
การสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือผสมผสาน
ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 
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-     คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดสอนรายวิชาพื้นฐานที่มีการบูรณาการหรือผสมผสานร่วมกับการเรียน

การสอน ได้แก่ วิชาดาบไทย (01175151) วิชามวยไทย (01175153) วิชารําไทย (01175144)  
วิชานาฏศิลป์ (03768141) 

-     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการวิธีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ (Buddhism and English 
Training)  

-     องค์กรนิสิตต่างๆ จัดโครงการกิจกรรมที่มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับ
กิจกรรมต่างๆของนิสิต จําแนกตามองค์กรนิสิตที่จัด ดังนี้ 
ชมรมพุทธศาสตร ์
- โครงการปล่อยปลา ประจําปี 2555 
- โครงการตักบาตร ประจําปี 2555 
- โครงการถวายภัตราหาร ประจําปี 2555 
- โครงการอบรมสมาธิเบื้องต้น  
- โครงการตักบาตรน้องใหม ่
- โครงการฟังธรรม “ธรรมะอินเทรนด”์ 
- โครงการค่ายจรยิธรรมวันแม ่
- โครงการค่ายคุณธรรม 
- โครงการถวายกฐินตกค้างแดว่ัดธุดงคสถาน สํานักสงฆ์ จ. ชลบุร ี
- โครงการสอบตอบปัญหาธรรมมงคล 38 ประการระดับอุดมศึกษา 
- โครงการเรยีนรูก้ฏการกระทํา : กฏแห่งกรรม 
- โครงการค่ายจรยิธรรมวันพ่อ 
- โครงการชวนน้องสุขใจกับธรรมะ 
- โครงการทําบุญปล่อยปลาต้อนรับปีใหม ่
- โครงการชุมชนเข้มแข็งตามแนววิธีพุทธ 
ชมรมมุสลิม 
- โครงการนาซีฮตั 
- โครงการอัลกรุอานนําสู่ชุมชน 
- โครงการอมฎอนสัมพันธ์ 
- โครงการอบรมจริยธรรม 
- โครงการเรารักมัสยิด 
ชมรมคริสเตียน 
- โครงการอบรมจริยธรรม 1  
- โครงการอบรมจริยธรรม 2 
- โครงการคริสมาสต์แห่งรกั  

(4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ได้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการหรือผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 

- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนได้แก่ โครงการปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้องพี่ ทอ.ครั้งที่ 5 
บูรณาการเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอนของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช 
ภาคปฏิบัติการ  

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ได้แก่ วัฒนธรรมความรักษ์สุขภาพ รักษ์ส่ิงแวดล้อม และรักษ์
องค์กร ในโครงการขยะสร้างโลกสวย โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่
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คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีจากรุ่นสู่รุ่น 
อันได้แก่ วัฒนธรรมการไหว้ วัฒนธรรมกิริยามารยาทไทย และวัฒนธรรมการแต่งกาย เป็นต้น  

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารงุศิลปะและ 
    วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการบัญชีใส่ใจธรรมะปลูกฝังคุณธรรม สืบสาน 

ประเพณี โครงการบัญชีทําบุญ ทํานุบารุงศาสนา ต้อนรับน้องใหม่ KU 72 เป็นต้น 
- การบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต คณะวิชาทุกคณะภายใน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้กําหนดโครงการและกิจกรรมด้านการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 ของทุกคณะ  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
    3.1 มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับจัดกิจกรรม

อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ และมีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตรมีพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูล ห้องประชุม โรงละคร และเวทีกลางแจ้ง สํานักหอสมุดมีหอประวัติและ 
หอจดหมายเหตุ พุทธเกษตร อาคารอเนกประสงค์กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย) หอประชุม ห้องสุธรรมอารีกุล 
สําหรับนิสิตจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรจัดห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทางด้านการเกษตร  
ชั้น 4 อาคารวชิรานุสรณ์ เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีหอประวัติ ห้องปฏิบัติสมาธิ มุมธรรมะในห้องสมุด  
ลานอเนกประสงค์ (วิทยาเขตบางเขน) หอประวัติ (วิทยาเขตกําแพงแสน) อาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม หอประชุม
วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) (6.1-3-1)    

    3.2 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน มีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับต่างๆ  
อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ในรูปแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ facebook และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (6.1-3-2)    

    3.3 มีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น โดยสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น อาทิ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อนุเคราะห์ภาพ 4 
ภาพ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับดอกไม้ และ อาจารย์ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ 
(ประณีตศิลป์-ศิลปะการทอผ้า) ร่วมอภิปรายเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการฟื้นฟูการแต่งกาย
ของชนเผ่าไท และ ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม กองศิลปกรรม 
สํานักพระราชวัง บรรยายเรื่อง งานเครื่องรักในงานช่างสิบหมู่ของไทย และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
กับการฟื้นฟูผ้าไทยในงานศิลปาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่นจากชนเผ่าไทต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร 
ในโครงการสัมมนา (6.1-3-3)    

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะวิชาต่างๆ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อให้คณะกรรมการผู้จัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละ
โครงการทราบถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนและนําไปปรับปรุง (6.1-4-1)    

  (1) วิทยาเขตบางเขน มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 

- คณะวิทยาศาสตร์ มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 
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• โครงการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม 

และสวนสันติชัยปราการ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี 
ได้ 4.49 จากคะแนนเต็ม 5  

• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาพรรณไม้เศรษฐกิจในวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์  บริเวณอําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ใน
ระดับดี ได้ 4.34  จากคะแนนเต็ม 5 

• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ Agglomeration สอนน้องออกฟิลด์  
อยู่ในระดับดี ได้ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 นิสิตชอบกิจกรรมน้ีมาก 

• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ Earth Science Camp ครั้งที่ 5 อยู่ใน
ระดับดี ได้ 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 นักเรียนที่ร่วมโครงการชอบกิจกรรมนี้มาก มีความเห็น
ว่าควรจัดให้น้องทุกๆปี  

- คณะบริหารธุรกิจ มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการชมวัง ไหว้พระ พบปะ ปราชญ์ชาวบ้าน อยู่ในระดับดี ได้ 4.50 จากคะแนน 
เต็ม 5 

- คณะประมง มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการธรรมะนําพาสุข อยู่ในระดับดี ได้ 4.32 จากคะแนนเต็ม 5  

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้าน 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานสําหรับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจําปี 2555 อยู่ในระดับดี
มาก ได้ 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 

- คณะสังคมศาสตร์ มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฏหมาย 
อยู่ในระดับดีมาก ได้ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 

- คณะศึกษาศาสตร์ มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู “รักษ์การละเล่น เน้นสามัคคี สร้างคนดีสู่วิชาชีพ
ครู” อยู่ในระดับดีมาก ได้ 4.69 จากคะแนนเต็ม 5 

(2) วิทยาเขตกําแพงแสน   มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ซึ่งได้นําเนื้อหามาผสมผสานให้เป็นส่วนหน่ึงในการ
เรียนการสอน จํานวน 4 รายวิชา และได้แสดงไว้ใน Course Syllabus แต่ละรายวิชา และ มคอ.5 มคอ.7 
ได้แก่ 
- รายวิชา 02181481 ค่านิยมและจริยธรรมทางเกษตรและส่ิงแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
- รายวิชา 02033302 ปศุสัตว์กับวิถีชีวิตไทย (สบ.) คณะเกษตร กําแพงแสน 
- รายวิชา 02301146 กีฬาไทยพื้นเมืองThai Tradition Spot คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- รายวิชา 02301143 กีฬาต่อสู้ Combative Sport คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ  
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• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย: สถานี
เกษตรหลวงดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ พระตําหนักดอยตุง อําเภอแม่สาย พระธาตุดอยเวา วัด
ร่องขุน และสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับดีมาก ได้ 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 

• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตไทย: 
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี/พระราชนิเวศน์
มฤคทายวันและสถานที่อื่นๆ ใกล้เคียง อยู่ในระดับดี ได้ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 

(3) วิทยาเขตศรีราชา มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 
-     คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนรายวิชาพื้นฐาน
ที่มีการบูรณาการหรือผสมผสานด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน ได้แก่  
วิชาดาบไทย (01175151) วิชามวยไทย (01175153) วิชารําไทย (01175144) วิชานาฏศิลป์
(03768141) ปรากฏผลว่าคะแนนความพึงพอใจจากผู้เรียนไม่ต่ํากว่า 3.51 คะแนน 

-     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการวิธีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ (Buddhism and English 
Training) อยู่ในระดับดี ได้ 4.12 จากคะแนนเต็ม 5 

(4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้าน 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
อาทิ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้องพี่ ทอ.ครั้งที่ 5 
บูรณาการเข้ากับเน้ือหาการเรียนการสอนของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช 
ภาคปฏิบัติการ อยู่ในระดับดีมาก ได้ 4.66 จากคะแนนเต็ม 5 

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขยะสร้างโลกสวย อยู่ในระดับดีมาก ได้ 4.66 จากคะแนน
เต็ม 5 

ในส่วนประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตได้ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จ ดังนี้ 

1) ประเมินจากลักษณะโครงการกิจกรรมที่ชมรมเป้าหมายได้ดําเนินการ โดยพิจาณาจากผลการ 
ดําเนินงานของชมรมกิจกรรมเป้าหมาย จากผลการประเมินพบว่า ชมรมเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมเพื่อ 
อนุรักษ์ศิลปะ หรือศาสนา หรือวัฒนธรรมและประเพณีไทย อย่างน้อยชมรมละ 1 กิจกรรมหรือไม่ ผลจากการ 
ประเมินพบว่าทุกชมรมมีกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ หรือศาสนา หรือวัฒนธรรม ประเพณีไทย ซึ่งเป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

2) จากการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานชมรมศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์นิสิต 
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในประเด็นสํานึกดี มุ่งมั่น และสร้างสรรค์ ประเมินความสําเร็จโดยวิธีการ ดังนี้ 

• ในส่วนของสํานึกดี ประเมินจากเอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการของชมรมในประเด็นที่ว่า
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีหรือการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีหรือ
การสร้างความเข้าใจอันดีทางวัฒนธรรม หรือการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีแก่กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 

• ในส่วนของมุ่งมั่น พิจารณาจากความสามารถในการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน 
ที่ชมรมมุ่งหวังหรือไม่ 
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• ในส่วนของสร้างสรรค์ ประเมินจากการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จาก

ปีที่ผ่านมาหรือไม่ 
5. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
มหาวิทยาลัยฯ โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ตามหลักการของ PDCA  เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป และในด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้าน 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ในปีต่อไป (6.1-5-1) อาทิ 

- ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีการนําผลการประเมินทางด้านพรรณไม้และวัฒนธรรม
ไทยไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้หลักการของ PDCA โดยโครงการลักษณะนี้ได้จัดต่อเนื่องมาจนปีนี้เป็นตอนที่ 5 
(โครงการ ศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม 
และสวนสันติชัยปราการ ) เมื่อปี 2554 เป็นตอนที่ 4 (โครงการ ศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและ
วัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ) เมื่อปี 2553 เป็นตอนที่ 3 (โครงการ ศึกษาพรรณไม้
สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร และโครงการตามรอยพฤกษศาสตร์ 
ในสถาปัตยกรรมไทย ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า  วังสระปทุม ) ส่วน ปี 2552   
ได้จัดโครงการวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไม้ตอนที่  2 “วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553  จึงเห็นได้ว่ามีการนําผลประเมินปรับปรุง
และพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
เป็นรูปธรรม   

- โครงการ  Earth Science Camp ของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์  
ได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี จนปี  2555  จัดเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งการจัดแต่ละครั้งได้นําผลประเมิน 
ไปปรับปรุงโครงการอยู่เสมอ  

- โครงการถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2555 ของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้มีการรูปแบบ
ปรับเปล่ียนและลดขั้นตอนของการดําเนินโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนของนิสิต 

- โครงการตักบาตรเล้ียงพระหอพักนิสิต ของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้ปรับการขยายพื้นที่
บริเวณพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับจํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 

- โครงการสมาธิเบื้องต้น ของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้ปรับเปล่ียนการจัดเป็น 2 ช่วงเวลา
แบ่งเป็นช่วงกลางวันและช่วงเย็น เพื่อให้นิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษสามารถเข้าร่วมโครงการ 

ในส่วนการนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ 
กิจกรรมนิสิต ได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้แต่ละชมรม
ดําเนินการจัดทําข้อเสนอแนะในการดําเนินงานการโดยนําผลการประเมินเป็นฐานข้อมูลในการ
ดําเนินการ  

(2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตได้ดําเนินการประชุมเพื่อการนําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุง และได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรมในปี 2556 ดังนี้ 
• กําหนดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการนําผลการประเมินไปจัดทําข้อเสนอแนะ 

การดําเนินงานในปีถัดไป และการดําเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย 
แก่ชมรมนิสิต 

• ปรับแบบฟอร์มการรายงานดําเนินงานกิจกรรมของชมรมกิจกรรมนิสิตให้มีหัวข้อ 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานในปีถัดไป โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นแนวทาง 
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• สร้ า งทัศนคติแก่ ชมรมกิ จกรรมนิ สิตด้ าน ศิลปวัฒนธรรมให้ เห็นถึ งความ สํา คัญ 
ของบทบาทชมรมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย และปรับบทบาทในการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (กองกิจการนิสิต) 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ 

    6.1 มีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ ดังนี้ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อนุเคราะห์ภาพ 4 
ภาพ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด นาฏศิลป์ไทย อาจารย์ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-
ศิลปะการทอผ้า) ร่วมอภิปรายเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการฟื้นฟูการแต่งกายของชนเผ่าไท 
และ ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม กองศิลปกรรม สํานักพระราชวัง 
บรรยายเรื่อง งานเครื่องรักในงานช่างสิบหมู่ของไทย และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการฟื้นฟู 
ผ้าไทยในงานศิลปาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่นจากชนเผ่าไทต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในโครงการ
สัมมนา และมีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน  
ในรูปแบบของจดหมายข่าว แผ่นพับ ส่ืออิเลกทรอนิคส์ และเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ 
ฯลฯ) และจัดทําเป็นฐานข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์ของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (6.1-6-1)    
     6.2 ได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็น 
ที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (6.1-6-2)   อาทิ 

- อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม และเป็นคณะกรรมการตัดสินประเภทศิลปหัตถกรรมงานทักทอ การประกวดผลงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจําปี 2555-2556 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

- ผศ. อรรณพ  หอมจันทร์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์  
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันมาฆบูชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มูลนิธิศึกษาและ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและสนทนาธรรมเป็นจํานวนมาก เป็นที่ทราบข่าว
กันอย่างกว้างขวางในระดับชาติ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เว็ปไซต์ บ้านธัมมะ 
www.dhammahome.com 

    6.3 มีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ (6.1-6-3)  อาทิ  

-     ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม อาจารย์ประจําภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเป็นผู้
มีผลงานดีเด่นในด้านการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย 

-     รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร อาจารย์ประจําภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ทุ่มเทความรู้
ความสามารถ อุทิศเวลาให้กับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
จนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์อย่างยิ่งในทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ 
และการถ่ายทอดวัฒนธรรมข้าว การรับขวัญข้าว ส่งผลให้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2555 จากสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  

- ผศ. ดร. สมสุดา ผู้พัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเข็มและเกียรติบัตรทองเชิดชูเกียรติในฐานะ
กรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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-     นางสาวชนิกา ประยูรวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ได้รับการยกย่องในระดับชาติ ให้เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม และเข้ารับโล่รางวัล
จากท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

- นางสาวศรีสุดา  โรจน์เสถียร นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท 
ความเรียงเยาวชน อายุ 16–25 ปี รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ความเรียงเรื่องทางกลับบ้าน 
เนื้อความบรรยายเรื่องความสําคัญของส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสามารถเอาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไปเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดี  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรอื 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน การประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.ที่ 6.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

6.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-3 โครงการ/กิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-4  โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม 
6.1-1-5 โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6.1-1-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
6.1-2-1 โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต 
6.1-3-1 รูปสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-3-2 สื่อสิ่งพิมพ์  จดหมายข่าว  เว็บไซต์  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สําหรับเผยแพร่ข่าว กิจกรรม

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-3-3  กิจกรรมการบริการวิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยความร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติ 

6.1-4-1 แบบประเมินโครงการ และรายงานผลการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-5-1 โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
6.1-6-1 ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

แหล่งข้อมูล  : คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต  กองแผนงาน สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร    
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง 
  4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีการบ่งบอกถึงคุณภาพวิถี

ชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคมชาวเกษตร โดยเป็นพันธกิจหลักที่พึงตระหนัก ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องทุกๆ หน่วยงาน 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ได้กําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555-2558) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
(10-1-1) มีเป้าประสงค์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่
วัฒนธรรมสู่อาเซียน  
 มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ดําเนิน
กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม กําหนด
ระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีแผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทํา
แผนงบประมาณโครงการ มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับการรายงานผล 
ตามกระบวนการ PDCA ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงาน (10-1-2)    
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯมอบหมาย
วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ดําเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยมี 2 ตัวชี้วัด โดยมีผลการ
ดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจาก การจัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2555 เพิ่มขึ้น  
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (10-2-1) ดังนี้  

1) จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 
2) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 

 3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงาน
ภายในต่างๆ ดําเนินโครงการ/กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
สม่ําเสมออย่างต่อเน่ืองและติดตามผลการดําเนินงาน และมีรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการ/ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสํารวจหรือ
แบบสอบถามหรือแบบประเมินสู่ผลการสรุปผลสําเร็จอย่างเป็นระบบ (10-3-1) 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย ส่งเสริม และ
สนับสนุนหน่วยงานภายในต่างๆ ดําเนินโครงการ/กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นการสร้างคุณค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและชุมชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ จึงจัดกิจกรรมต่างๆ (10-4-1) อาทิ  
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การเทิดพระเกียรติพระราชวงศ์ทุกพระองค์ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจําปี การจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 
โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการไหว้พระ 9 วัด โครงการธรรมสัญจร การจัดพิธีทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ 
ทางศาสนาอย่างเป็นประจําและต่อเนื่องรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในวันสงกรานต์
และวันลอยกระทง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
และสม่ําเสมอ นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชนภายนอก อาทิ การสาธิตการ
ดํานา การสาธิตการทํานาแบบดั้งเดิม เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องข้าวไทย ในโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจําปี 2555 
ของวิทยาเขตกําแพงแสน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ที่ชุมชนให้
ความสําคัญ เช่น โครงการประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว วิทยาเขตศรีราชา โครงการความร่วมมือกับ
อําเภอศรีราชาและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่างๆในเขตชุมชนศรีราชา  โครงการปลูกข้าวประเพณี สามัคคีน้องพี่ 
ทอ. ครั้งที่ 5 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีการปลูกข้าว ฝึกทักษะ 
การปลูกข้าวโดยให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้อธิบาย และยังอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีการไถนาโดยกระบือซึ่งนับวันจะสูญ
หายไป และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกันเอง และระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน และการบรรยายธรรมในวันมาฆบูชา วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2556 โดย ผศ. อรรณพ  หอมจันทร์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชน
ภายนอกเหล่านี้ทําให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั้งจากชุมชนภายใน
และภายนอก  
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่ได้รับการยกย่องด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ (10-5-1) โดยไดร้ับรางวัล อาท ิ 

- ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม อาจารย์ประจําภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้าน
การรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย  

- รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร อาจารย์ประจําภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน ตําแหน่งผู้อํานวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ทุ่มเทความรู้ความสามารถ อุทิศเวลา
ให้กับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์อย่างยิ่งในทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ และการถ่ายทอดวัฒนธรรมข้าว 
การรับขวัญข้าว ส่งผลให้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2555 
จากสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

- ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเข็มและเกียรติบัตรทองเชิดชูเกียรติในฐานกรรมการบริหาร
โครงการสร้างเสริมศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

- นางสาวชนิกา ประยูรวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เคมี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับ 
การยกย่องในระดับชาติ ให้เป็นเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และจริยธรรม และเข้ารับโล่รางวัลจากท่าน
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

- นางสาวศรีสุดา  โรจน์เสถียร นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทความเรียง
เยาวชน อายุ 16–25 ปี รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ความเรียงเรื่องทางกลับบ้าน เนื้อความบรรยาย 
เรื่องความสําคัญของส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสามารถเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเชื่อมโยง
ได้เป็นอย่างดี  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน คะแนน เป้าหมาย 

สมศ.ที่ 10 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  บรรลุ  

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

10-1-2 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

10-2-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10-3-1 สรุปการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน) 

10-4-1 โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

10-5-1 รางวัลการยกย่องด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ 
แหล่งข้อมูล  : คณะ สํานัก สถาบัน กองแผนงาน 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  : สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร    
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรม 
  2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
  3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
  4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม

อย่างสมํ่าเสมอ 
  5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีทั่วทั้งองค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั่วทุกวิทยา
เขต ดังน้ี 
  1.1 วิทยาเขตบางเขน  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมทั่วทั้ง
องค์กร ประกอบด้วย 
 - โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเป็นประจําทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2538  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ 
ครบ 50 ปี  และสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการและเป็นการส่งเสริม
ความสามัคคีและสร้างจิตสํานึกร่วมกัน ระหว่างนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
หน่วยงานให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม  และมีภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS) นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดวันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีดังกล่าวเป็นประจําทุกปีจนถึงปัจจุบัน เริ่มครั้งแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2538 
รวมถึงปีการศึกษา 2555 เป็นระยะเวลา 17 ปี และในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีวันพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้บริหาร นิสิต นักเรียน ครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากร เจ้าของรถจักรยานยนต์บริการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการ
ภายนอก ได้แก่ สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขตจตุจักร สํานักงานเขตบางเขน และสํานักงานเขตหลักส่ี ได้มีส่วน
ร่วมในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ รวมทั้งส้ิน จํานวน 21,524 คน ซึ่งปรากฏในรายงานผลการดําเนินงาน “วันพัฒนา
และปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555” (11-1-1) 
 นอกจากน้ันยังจัดให้มีงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วม ซึ่งปรากฏผลการ
ดําเนินงาน (11-1-2) ได้แก่ 

- ง า น สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี ส ง ก ร า น ต์ ใ น รั้ ว น น ท รี  เ มื่ อ วั น ที่  1 1  เ ม ษ า ย น  2 5 5 5  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีกิจกรรม พิธีแห่อัญเชิญพระพุทธชินสีห์รอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นิสิต 
บุคลากรสรงนํ้าพระพุทธรูป พิธีรดน้ําขอพรจากผู้อาวุโส ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร นายอําพล เสนา
ณรงค์ ศาสตราจารย์ ดร. กําพล อดุลวิทย์ ศาสตราจารย์ ธีระ สูตะบุตร และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 
และพิธีทําบุญทางศาสนา ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

- งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่าน
ข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อสืบทอด 
พระเจตนารมณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 



 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 หนา 265 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันรําลึกฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ อาคารสารนิเทศ 50 มก.  
ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  
o งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ

เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดนิ ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
o พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 

10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
o พิธีถวายพระพรชัยมงคล 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

o พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 
ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- งานทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา  
o พิธีทําบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 ณ อาคารพุทธ

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
o พิธีทําบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ อาคารพุทธเกษตร 
o พิธีทําบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ อาคารพุทธเกษตร  

- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปีพุทธศักราช 2555 เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักเรียนและ 
ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วม โดยเสด็จพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งยังเป็นการสืบทอด
ประเพณีกฐินกาล และร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครนายก 

- งานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2555 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันร่วมงานมากกว่า 4,000 คน 

- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯงาน“วันที่ระลึกวันนนทรี  
ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 โดยมี ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย์ นายก
สภามหาวิทยา ลัย เกษตรศาสตร์  รศ .วุฒิชั ย  กปิลกาญจน์  อธิการบดีพร้อมด้ วยคณะ ผู้บริหาร  นิ สิต  
เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- งานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2555 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และขอบคุณบุคลากรท่ีได้ร่วม
แรงร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และเพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

ภาคเช้า พิธีทําบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 71 รูป ณ บริเวณรอบสระนํ้าหน้าอาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. 

ภาคบ่าย การแข่งขันกีฬาสีบุคลากร ภายในวิทยาเขตบางเขน “KU Sport Day : เกษตรศาสตร์
กลมเกลียว” ได้แก่ การแข่งขันเต้นแอโรบิค การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันวิ่งเสียบลูกโป่ง การแข่งขัน 
ดันได้ดันดี การแข่งขันเกมวัดดวง และการแข่งขันห่วงสวรรค์หรรษา ณ อาคารยิมเนเซียม สํานักการกีฬา  

ภาคคํ่า งานเล้ียงขอบคุณบุคลากร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
- งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556  

ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีวางพวงมาลา
บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ พิธีรดน้ําคารวะบูรพาจารย์ พิธีทําบุญทางศาสนา ตลอดจนมีการเล้ียงสังสรรค์ของ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- งานนนทรีสีทอง แสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555  
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล 
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- โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้นิสิตได้เข้าร่วมก่อนเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 1.2 วิทยาเขตกําแพงแสน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมทั่ว
ทั้งองค์กร (11-1-3) ประกอบด้วย 

- โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจําปี 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติราชวงศ์
กษัตริย์ไทย พร้อมทั้งให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับความรู้เรื่อง
ข้าวไทย เช่น การสาธิตการดํานา การร่วมกิจกรรมการดํานา การสาธิตการทํานาแบบดั้งเดิม ส่งเสริมและเผยแพร่
กิจการข้าวไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบทบาทอยู่อย่างสําคัญให้เป็นที่รู้จักทั่วไป 

- โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2555  เพื่อเป็นการ
เฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เปิดการเรียนการสอนครบรอบ 33 ปี ให้มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่วิทยาเขตกําแพงแสน โดยให้บุคลากร นิสิต เกิดความประทับใจจากเรื่องราว
ในอดีตของผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตรุ่นเก่าๆ โดยระลึกถึงเหตุการณ์และความภาคภูมิใจในวิทยาเขตกําแพงแสน  
รวมทั้งมีการทํากิจกรรมร่วมกัน และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ให้เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

- โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจําปี 2555  ในวันที่ 5 เมษายน 
2555  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังและเกิดความภาคภูมิใจ 
นอกจากน้ัน วิทยาเขตกําแพงแสน ยังจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจําปี 
2555  ในวันที่ 5 เมษายน 2555  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สืบทอดสู่อนุชนรุ่น
หลังและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย  เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโสและ
ผู้บริหาร ซึ่งได้เสียสละและทําคุณประโยชน์ไว้กับวิทยาเขตกําแพงแสน สร้างความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่ง 
ใจเดียวกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 

  1.3  วิทยาเขตศรีราชา มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งนับเป็นวัฒนธรรมที่ดีของวิทยาเขตที่ถือปฏิบัติ
กันมา เป็นเวลามากกว่า 10 ปี และบุคลากรวิทยาเขตเกือบทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน  
(11-1-4) ประกอบด้วย 

- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2555 เม่ือ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยมีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจํานวนทั้งส้ิน 746 คน ซึ่งได้ดําเนินการกิจกรรม 5 ส. พัฒนา
พื้นที่และปลูกต้นไม้ ซึ่งปรากฏตามรายงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2555  

- โครงการแห่พระพุทธชินสีห์และสรงนํ้าพระ   
- พิธีรดน้ําขอพรจากผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 
- การประกวดการแสดงของบุคลากรด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
1.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายในการบริหารจัดการให้บุคลากรใน

วิทยาเขตมีส่วนร่วมในการเป็นผู้บริหารจัดการในการทํากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขึ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายในวิทยาเขต (11-1-5) เช่น การกําหนด
พื้นที่ในการทําบุญตักบาตรทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม  มีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของทุกปี) การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ พิธีรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่บุคลากรร่วมกันกระทําทุกปี 
ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ภายในองค์กร รวมถึงเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีจากรุ่น 
สู่รุ่นเป็นการสร้างความเข้าใจและการปลูกจิตสํานึกในด้านวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรของวิทยาเขต
ได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง 
 2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มี
นโยบายให้ทุกวิทยาเขตจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปรากฏในเพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร และหน่วยงานราชการและ
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เอกชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีขึ้น ทําให้อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรในทุกวิทยาเขต ดังนี้ 
  2.1 วิทยาเขตบางเขน ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ (11-2-1) คือ 

- จัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี (11-2-2) โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
นิสิต บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บริการ และหน่วยงานราชการภายนอก นั้น 
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้และบํารุงรักษาต้นไม้ 
ด้วยความร่วมแรงร่วมมือของนิสิต และบุคลากรของทุกหน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน กอง ในการที่จะพัฒนาอาคาร
และสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การบํารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของความร่มรื่นของต้นไม้ ความสะอาดของอาคารและสถานที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีความสะอาด  
เกิดความร่มรื่นสวยงาม สร้างส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสร้างจิตสํานึก
ด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือคุณภาพที่ดีของนิสิต บุคลากร และชุมชน โดยมุ่งเน้นการจัดการส่ิงแวดล้อมลดมลพิษภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ให้สภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการสัญจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีความคล่องตัว รองรับบุคลากร ผู้ติดต่อราชการ และรับการบริการ ซึ่งเดิมมีการจอดรถตามริมถนนสายต่างๆ ทําให้
การจราจรติดขัด และไม่เป็นระเบียบภายในวิทยาเขต รวมทั้งเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง อาทิ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคาร
สวัสดิการ ซึ่งในการให้บริการห้องสําหรับจัดประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงาน ส่วนกลาง อาทิ งานพิธีต่างๆ ของ
ส่วนกลาง การจัดประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน และอาคารสวัสดิการ การให้บริการมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม การขอยกเว้นค่าธรรมเนียม และมีรายจ่าย 

นอกจากน้ัน มีการพัฒนาการให้บริการอาคาร โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อม พัฒนาอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อให้สามารถให้บริการอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

o โครงการปรับปรุงระบบห้องรับปริญญาบัตร อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ
o โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารจักรพันธเ์พ็ญศิร ิ
o โครงการปรับปรุงระบบประปา อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ
- งานรักษาความปลอดภัย ได้พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแล
จัดระบบการจราจร การควบคุมการให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้บริการในด้านอื่น ๆ มีผลการดําเนินงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย การควบคุมการจราจร และการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทําให้มีรายได้ค่าปรับจากผู้ฝ่าฝืน
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนดปีงบประมาณ 2554 เปรียบกับปีงบประมาณ 2555 และมีรายจ่ายจากการจ้างบริการ
รักษาความปลอดภัยในการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ส่วนกลาง 

นอกจากนั้นยังมีการดําเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกดิความปลอดภัยต่อนสิิตและบุคลากร โดยมีการ
ประสานความรว่มมือ และพัฒนาการให้บรกิาร ดังนี้ 

o โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจนครบาล
บางเขนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการ
ป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และ
ดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

o โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง การบริหารจัดการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารส่วนกลาง โดยได้ดําเนินการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณและอาคารพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย อาคารหอประชุม ลานจอดรถ
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หอประชุม อาคารจักรพันธ์ อาคารพุทธเกษตร อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารบ่อบําบัด อาคารกําพลอดุลย์วิทย์ 
อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3, อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์เรียนรวม 4) ฯลฯ 

o โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดําเนินการประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ยานพาหนะ และทรัพย์สิน บริเวณช่องทางเข้า-ออก 
ประตูมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตบางเขน โดยได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน 

- พัฒนาการให้บริการอาคารเรียนและอาคารส่วนกลาง งานอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ให้บริการ
อาคารสําหรับการจัดการเรียนการสอนส่วนกลางประกอบด้วย อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งได้มีการ
พัฒนาระบบการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง โดยได้ดําเนินการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค 
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารให้มีความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผล มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง ดังนี้ 

-    พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจําอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 
 -    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียนส่วนกลาง 
 -    ซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์ภายในอาคารเรียน 
 -    พัฒนาระบบลิฟต์โดยสารภายในอาคารเรียนส่วนกลาง 
 -    พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนส่วนกลาง 

- สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นกลุ่มอาคารที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย สอดแทรกเอกลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัยฯ และวัฒนธรรมการเกษตร มีสวนวัฒนธรรมไทยเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีภูมิทัศน์สวยงาม 
ให้ความร่มรื่นและสุนทรีย์ ทําให้สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสถานที่หนึ่งในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและพื้นที่สําหรับ
พักผ่อนออกกําลังกายของประชาคมมหาวิทยาลัยฯ http://www.oamc.ku.ac.th/  
     2.2 วิทยาเขตกําแพงแสน  มีมาตรการด้านรักษาความปลอดภัยของสถานที่ การป้องกันและดูแล
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยให้แต่ละหน่วยงานติดตั้งถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด ภายในอาคารและบริเวณ 
จุดหลักๆ ของทุกหน่วยงาน และมีการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ (11-2-3) เช่น การซ่อมบํารุงรักษา ปรับเกรดถนนความสะดวก
และปลอดภัยในการใช้เส้นทาง เป็นเส้นทางสัญจรของนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป การตัดแต่งต้นนนทรี  
เพื่อความสวยงามและป้องกันอันตรายจากการหักโค่น และการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร เป็นต้น 
 2.3 วิทยาเขตศรีราชา มีสํานักงานวทิยาเขตศรีราชาเป็นหนว่ยกลางที่ทําหน้าที่บํารงุรกัษาและบริหาร
จัดการรกัษาความปลอดภัย ความสะอาดของอาคารสถานที่โดยรอบทั้งวทิยาเขต ในปกีารศึกษา 2555 วิทยาเขต 
ศรีราชาได้ดําเนนิโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกีย่วข้องรองรับเพื่อสนองพันธกจิดังกล่าว ดังนี้  
               - โครงการจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดอาคารสถานที ่
               - โครงการจ้างเหมาพนักงานรกัษาความปลอดภัย 
               - โครงการฝึกซอ้มใช้อุปกรณด์บัเพลิงและการอพยพหนีไฟเบ้ืองต้น 
               - โครงการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารและสุขอนามัยนิสิต 
               - โครงการติดตัง้กล้องวงจรปิดหอพักนิสิตและอาคาร 17 ศูนยก์ิจกรรม  
               - โครงการจัดทาํประกันวินาศภัยอาคารหอพกันิสิต และโรงอาหารกลาง 
               - โครงการกําจดัปลวกและแมลงต่างๆ อาคารหอพักนิสิต โรงอาหารกลางและพื้นที่ส่วนกลางของ 
วิทยาเขต 
                - โครงการจัดซือ้หมวกกันน๊อก จํานวน 1000 ใบ  

2.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร ได้พัฒนาปรบัปรุงในด้านต่างๆ (11-2-5) คือ 
  - มีการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นิสิต  

ที่อาศัยอยู่ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง มีศูนย์รักษาความปลอดภัย ในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นภายในวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครซ่ึงต้ังอยู่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในช่วง
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เทศกาลต่างๆ อีกทั้งยังมีป้อมยามรักษาการณ์ เจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย 
จัดจราจร ช่วยระงับเหตุด่วน เหตุร้าย ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้า
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สํานักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญที่ต้องดูแลรักษา
ความปลอดภัยบุคลากรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
ภายในอาคาร อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคาร ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

- ด้านการจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเส ีย ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ภายใต้การดูแลของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการคัดแยกขยะ โดยนําขยะที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ 
เช่นกระดาษ ขวดพลาสต ิก และอ ื่นๆ นำไปจำหน่ายสร ้างรายได้ให้กับหน่วยงานจัดให้มีถุงขยะ และเพิ่มจํานวน  
ถังขยะตามจ ุดต ่างๆ จัดเก็บขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีรถเก็บขยะของสํานักงาน
วิทยา ในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตและภายในอาคาร เพ่ือนําไปคัดแยก รวบรวมไว้ในพ้ืนที่ที่ได้จัดสรร
ไว้ และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตําบล เชียงเครือในการจัดรถเก็บขยะเข้ามา บริการรับขยะในวัน จันทร์ พุธ 
ศุกร์ และเสาร์ เพื่อนําไปกําจัดต่อไป  

- ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีสุนทรีย์ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้ ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล รักษา   
ภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา โดยมีหน้าที่ในการตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า 
ปรับแต่ง ปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่วิทยาเขต อีกทั้งยังมีการดูแลเรื่องระบบระบายน้ําภายในวิทยาเขตอยู่เสมอ 
เพื่อไม่ให้อุดตัน และสามารถระบายน้ําได้ในฤดูฝน เป็นการป้องกันน้ําท่วมขังในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมทั่วทั้งองค์ในทุกวิทยาเขต ดังนี้ 
 3.1 วิทยาเขตบางเขน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการทั่วไปในการให้การจัดการอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด และความปลอดภัย 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีเกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีความพึงพอใจ 
ต่อการบริการด้านต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยการดําเนินการ ซึ่งปรากฏใน http://www.vehicle.ku.ac.th/ 
(11-3-1) และรายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะฯ (11-3-2) คือ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสร้าง
จิตสํานึกด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อคุณภาพที่ดีของนิสิต บุคลากร และชุมชน โดยมุ่งเน้นการจัดการส่ิงแวดล้อมลดมลพิษ
ภายในมหาวิทยาลัย ให้สภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการสัญจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีความคล่องตัว รองรับบุคลากร ผู้ติดต่อราชการ และรับการบริการ ซึ่งเดิมมีการจอดรถตามริมถนนสายต่างๆ ทําให้
การจราจรติดขัด และไม่เป็นระเบียบภายในวิทยาเขต รวมทั้งเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นกลุ่มอาคารที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย สอดแทรก
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวัฒนธรรมการเกษตร มีสวนวัฒนธรรมไทยเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  
มีภูมิทัศน์สวยงามให้ความร่มรื่นและสุนทรีย์ ทําให้สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสถานที่หนึ่งในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และพื้นที่สําหรับพักผ่อนออกกําลังกายของประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://www.oamc.ku.ac.th/  
 3.2 วิทยาเขตกําแพงแสน  มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีการขุดลอกวัชพืชคูคลอง  
ขุดลอกวัชพืชพื้นที่แปลงนา ขุดลอกบ่อปลาแปลงนาให้สวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้ ขุด ฝังกลบวัสดุก่อสร้าง
บริเวณข้างปั๊มนํ้ามัน ปตท. เพื่อกลบฝังเศษวัสดุให้เรียบร้อย ปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ให้สวยงาม และป้องกันน้ําเน่าเสีย 
การปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อฟื้นฟูสภาพดิน และสอดคล้องกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น (11-3-3) การจัด
โครงการวันพัฒนาวิทยาเขต (11-3-4) เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตและ
บุคลากรมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกัน มีความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างจิตสํานึกให้แก่นิสิตและ
บุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ วิทยาเขตกําแพงแสน 



 

หนา 270 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 
นอกจากน้ียังมีการรณรงค์ให้นิสิตใช้จักรยาน โดยมีเส้นทางจักรยานสําหรับนิสิตเพื่อเป็นการลดมลภาวะเป็นพิษ
ส่งเสริมการออกกําลังกายของนิสิตและได้ใกล้ชิดธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ร่มรื่นภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 
 3.3 วิทยาเขตศรีราชา มีสํานักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 
ในการปรับแต่งรักษาภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสอดคล้อง 
กับธรรมชาติ มีการรักษาพื้นที่สีเขียวภายในวิทยาเขตโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลัก มีการปลูกต้นไม้ภายใน
วิทยาเขตเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นการปลูกทดแทนและการปลูกเพิ่มเติม มีการป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วง 
ฤดูร้อน และมีการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษาภูมิทัศน์ในการปรับแต่งต้นไม้ ตลอดจนการจัดเก็บขยะภายใน
วิทยาเขต ทั้งนี้ สํานักงานวิทยาเขต ได้ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (11-3-5) ดังนี้ 

-  โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. เมือ่วันที่ 30 มิถุนายน 2555 
-   โครงการป้องกนัไฟป่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555-31 พฤษภาคม 2556 
-   โครงการจ้างเหมาภูมิทัศน์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 3.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ให้
สวยงามอยู่เสมอ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ในการ ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ทั้งที่มีอยู่
เดิมตามธรรมชาติและปลูกเพิ่มเติมอย่างมีระบบ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย โดยปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ
จากวัชพืชที่ทางฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ได้มาจากหญ้าที่ตัดหรือวัชพืชต่างๆ ที่มีภายในวิทยาเขตโดยนํามากองหมัก
รวมกัน จนย่อยสลายแล้วนําไปใส่ต้นไม้หรือผสมดินปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังมีการดูแล รักษาร่องระบายนํ้า  
ให้สามารถระบายนํ้าได้ในฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณป้ายมหาวิทยาลัย หน้าหอประชุมใหญ่
พ้ืนที่รอบอาคารเรียนต่างๆ หอพักภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการจัดประดับตกแต่งพื้นที่ อาคาร ให้เกิดความ
สวยงาม  http://www.csc.ku.ac.th/ (11-3-6)   

4.  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
มหาวิทยาลัยฯ  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม  และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอในทุก 
วิทยาเขต ดังนี้ 
  4.1  วิทยาเขตบางเขน มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม 
อย่ า งสม่ํ า เ สมอ  ซึ่ ง ป ร ากฏ ในรายง านประจํ าปี  กองยานพาหนะฯ  และ เ ว็ บ ไซด์ มหาวิ ทยา ลั ยฯ 
http://www.ku.ac.th/newdesign/content.php?id=15 (11-4-1) ประกอบด้วย   
   -     อาคารพุทธเกษตร เป็นอาคารที่ให้ชมรมพุทธศาสน์จัดกิจกรรมทุกวัน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ  
ยังจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างสม่ําเสมอ เช่น ทําบุญวันเข้าพรรษา วันอาสาฬบูชา วันวิสาขบูชา พิธีทําบุญตักบาตร ฯลฯ 
  -     อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ เป็นอาคารที่ใช้สําหรับงานพิธีสําคัญต่างๆ อาทิ งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ งานเลือกแนวทางวางอนาคต  งานบัณฑิตยุคใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครูของนิสิต มอบเหรียญประจํา
รุ่นแก่นิสิตใหม่   พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์หรืองานวันเกษตรแห่งชาติ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน ฯลฯ 
  -     อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นอาคารที่ ใช้ สําหรับจัดประชุม สัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนั้น ยังเป็นอาคารที่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีฯ เสด็จฯ ทรงสอนดนตรี 
และรับรองอาคันตุกะจากต่างประเทศ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของ
แผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานขอบคุณบุคลากร งานประชุมทางวิชาการ ฯลฯ  
   -     อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เป็นอาคารที่ใช้สําหรับจัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของนิสิต 
  -      อาคารหอประชุม เป็นอาคารใช้สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ วันนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด  
วันลอยกระทงงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ งานเกษตรเทรดแฟร์ งานเกษตรแฟร์ ฯลฯ 

-      อาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  เป็นพื้นที่หนึ่งทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม
ต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ โดยให้บริการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมการในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ ศูนย์ข้อมูล การจัดสัมมนา และจัดแสดงนาฏศิลป์  
  -     อาคารหอประวัติ ซึ่งเป็นอาคารที่ ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ซึ่งเป็นประวัติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 4.2 วิทยาเขตกําแพงแสน  ได้จัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตและ
บุคลากรร่วมกิจกรรม (11-4-2) เช่น ห้องนนทรีและลานเอนกประสงค์ อาคารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  
ที่เอื้ออํานวยต่อการใช้สําหรับจัดกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 

-     โครงการ ค่ายดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 จัดโดยชมรมดนตรีไทย กําแพงแสน   
-     โครงการ ขันโตกพิรุณเทวาใต้ฟ้าทุ่ง กําแพงแสน  
-     โครงการ ราตรีตะลุง จัดโดยชมรมชาวใต้ กําแพงแสน 
-     โครงการ Feel Good Contest 5 จัดโดยชมรมดนตรีสากล กําแพงแสน  
-     โครงการ คริสต์มาสกับของขวัญในตะเกียงแก้ว จัดโดยชมรมคริสเตียน กําแพงแสน 
-     โครงการ ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้ งที่ 9 ประจําปีการศึกษา 2555 จัดโดยสโมสรนิ สิต 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน  
-     โครงการ ดนตรีพาเพลิน WINTER LOVE SONG จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
-     โครงการ Krajaiseang Singing Contest จัดโดยองค์การบริหารองค์การนิสิต กําแพงแสน 
-     โครงการดนตรีในสวน จัดโดยกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)   

       อาคารศูนย์เรียนรวม 1 และอาคารศูนย์เรียนรวม 2 จัดเป็นสถานที่ให้นิสิตได้ใช้จัดกิจกรรมสาน
สัมพันธไมตรีและทบทวนความรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง และใช้สําหรับเป็นที่ตั้งเวทีกลางสําหรับจัดงาน
วันเกษตรกําแพงแสนเป็นประจําทุกปี  

ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดโครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ 
จัดให้มีพื้นที่บริเวณสระพิรุณเป็นสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และอาคารสนามกีฬาเป็นสถานที่จัด
โครงการแข่งกีฬาบุคลากร เป็นต้น  
 4.3 วิทยาเขตศรีราชา ได้กําหนดให้มีพื้นที่และอาคารรองรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ 
และส่งเสริมให้นิสิตหรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอภายในวิทยาเขต http://www.src.ku.ac.th/ 
content2.php?page=building  (11-4-3) ดังนี้ 
  1. อาคารศรีธรรมเกษตร เป็นอาคารรองรับการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา  
การฝึกสมาธิ การดําเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมพุทธศาสตร์ 
                2. อาคารพลศึกษา เป็นอาคารเอนกประสงค์และมีพื้นที่ความจุคนได้กว่าพันคน จึงเป็นอาคาร
ที่รองรับการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่มีจํานวนนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมเป็นจํานวนมากและเป็นประจําทุกปี    
  3. ลานเสาธงบริเวณพื้นที่ระหว่างอาคาร 1 บริการวิทยาการ กับอาคาร 2 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นพื้นที่รองรับการตั้งแถวเคารพธงชาติของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ทุกเช้าเป็นกิจวัตร
ประจําวัน 
  4. ลานพระพิรุณทรงนาค เป็นพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมรับขวัญ 
ลูกพระพิรุณ              

4.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล รักษา จัดสรรพื้นที่ และ
อุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมส่วนกลางที่ทางมหาวิทยาลัย หรือคณะ สํานัก สถาบัน จัดกิจกรรม
ขึ้นโดยได้จัดสรรพื้นที่ในการให้ทํากิจกกรมต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย เช่น อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ใช้จัดกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร ลานเกษตรรวมใจใช้ในการทํากิจกรรมกลางแจ้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14 หอประชุม) ใช้ใน
การจัดงานพิธีไหว้ครู งานปีใหม่ อาคาร 9 (ห้องระพีสาคริก) งานแสดงดนตรีสังคีต ลานพระพิรุณทรงนาค  
งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ในการให้นิสิต บุคลากร ได้จัดกิจกรรมและใช้ประโยชน์
อ ย่ า ง เ ต็ มประ สิท ธิ ภ าพ  ทั้ ง ด้ า น ศิ ลปวัฒนธร รม  ประ เพ ณี  ซึ่ ง ไ ด้ ก ร ะทํ า สื บทอดกั นม า ในทุ กๆปี 
http://www.csc.ku.ac.th/ (11-4-4) 

5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 43,338 คน ประกอบด้วยนิสิต จํานวน 41,926 คนและบุคลากร จํานวน  1,412 คน พบว่านิสิตมีความพึงพอใจ  
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อยู่ในระดับค่าเฉล่ีย 3.95 และบุคลากรมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับค่าเฉล่ีย 3.85  และเมื่อพิจารณาในภาพรวมบุคลากรและ
นิสิตมีความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับค่าเฉล่ีย 3.95 (11-5-1) 

 

วิทยาเขต นิสิต บุคลากร รวม 
จํานวน ค่าเฉล่ีย จํานวน ค่าเฉล่ีย จํานวน ค่าเฉล่ีย 

บางเขน 23,915 3.92 880 3.80 24,795 3.92 
กําแพงแสน 7,690 4.01 259 3.98 7,949 4.01 
ศรีราชา 6,873 3.99 124 3.90 6,997 3.99 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3,339 3.88 149 3.92 3,488 3.88 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุร ี 109 3.66 - - 109 3.66 
รวม 41,926 3.95 1,412 3.85 43,338 3.95 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน การประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน การประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 11 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00  ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2555 
11-1-2 โครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี วิทยาเขตบางเขน
11-1-3 โครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี  

วิทยาเขตกําแพงแสน 
11-1-4 โครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี  

วิทยาเขตศรีราชา 
11-1-5 โครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี   

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
11-2-1 รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะฯ 
11-2-2 รายงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2555 
11-2-3 รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 

สะอาดถูกสขุลักษณะ ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศนใ์ห้สวยงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-2-4 โครงการบํารุงรักษาและบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา

11-2-5 การดําเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย สุขลักษณะ และความสุนทรีย์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

11-3-1 เว็บไซด์กองยานพาหนะฯ (http://www.vehicle.ku.ac.th/) 
11-3-2 รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะฯ

11-3-3 รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 
สะอาดถูกสขุลักษณะ ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศนใ์ห้สวยงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

11-3-4 โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน 
11-3-5 โครงการ/กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับรักษาภูมิทัศน์ภายใน วิทยาเขตศรีราชา 
11-3-6 ภาพกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
11-4-1 เว็บไซด์มหาวิทยาลัย http://www.ku.ac.th/newdesign/content.php?id=15 
11-4-2 เอกสารการจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิต

และบุคลากร วิทยาเขตกําแพงแสน 
11-4-3 เอกสารการจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือกิจกรรมมีส่วนร่วมของนิสิตและ

บุคลากร วิทยาเขตศรีราชา 
11-4-4 เว็บไซด์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร http://www.csc.ku.ac.th/ 
11-5-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2555 
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=129&Itemid=177

แหล่งข้อมูล  :  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  และสํานักงานวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  : กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี และสํานักงานประกันคุณภาพ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ที่ผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้จาก 
การงานวิจัย และนําองค์ความรู้เผยแพร่สู่สังคมผ่านการบริการวิชาการในหลากหลายสาขา ด้วยเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามพันธกิจและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องนั้น 
มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสภามหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรสูงสุดที่ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กําพล อดุลวิทย์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์  
ดร.นิวัติ เรืองพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์
ประจํา เพื่อทําหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในการน้ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทําร่างนโยบายพัฒนาคณะ 
สถาบัน สํานัก ก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณบดี/ ผู้อํานวยการสถาบันและสํานัก แล้วนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก เพื่อมอบให้คณะ สถาบัน สํานัก   
ไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณบดี/
ผู้อํานวยการสถาบันและสํานัก รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งใหม่ ในการนําเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย หลังจากน้ันจะทําการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ทุกรอบปีของวาระการดํารงตําแหน่งการบริหารเพื่อจัดทําสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและแจ้งหน่วยงานเพื่อนําไป
ดําเนินการต่อไป 
 สําหรับการบริหารงานต่างๆ ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทํานุบํ ารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม  สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้ เ ป็นภาระหน้าที่ ของอธิการบดี  
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ ร่วมกับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบันและผู้อํานวยการสํานัก  
ซึ่ ง ร่ วมกันตัด สินใจในรูปของที่ประชุมคณบดี  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ซึ่งมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน เพื่อร่วมกันตัดสินใจดําเนินการต่างๆ  
ในกรอบอํานาจ หน้าที่ หากเป็นประเด็นที่เกินกว่ากรอบอํานาจหน้าที่ก็จะเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ในการดําเนินงานบริหารจัดการงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมีสํานักงานอธิการบดี สํานักงาน
วิทยาเขต และสํานักงานเลขานุการประจําแต่ละหน่วยงานดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการตามพันธกิจได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 

• การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ มีกองการเจ้าหน้าที่ภายใต้การกํากับของรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของทุกหน่วยงาน
และวิทยาเขต 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีสํานักบริการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกํากับ
ของรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกับสํานัก 
วิทยบริการของวิทยาเขต ทําให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต รวมทั้ง
ดําเนินการให้สามารถประชุมผ่านทางเครือข่าย (Teleconference) ร่วมกันทุกวิทยาเขตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
มาร่วมประชุมที่ส่วนกลางด้วย 

• ระบบบริหารความเส่ียง มีสํานักงานตรวจสอบภายในภายใต้การกํากับของรองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยให้แต่ละหน่วยงานประเมินความ

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
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เส่ียงของหน่วยงานตนเอง และประชุมร่วมกัน ประเมินความเส่ียงของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
เพื่อเสนออธิการบดีมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดําเนินการเชิงป้องกันรวมทั้งกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับ
การเผชิญเหตุภัยพิบัติด้วย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 6 
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมิน
แสดงดังตารางที่ 2.9 

 

ตารางที่ 2.9 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
สกอ. 
7.1 

ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผู้บริหาร 
ทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.2 

การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.3 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.4 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
12 

การปฏิบัติตามบทบาท 
และหน้าท่ีของสภา
สถาบัน 

คะแนน
เฉลี่ย 4.51 

คะแนนเฉลี่ย 
4.33 

คะแนนเฉลี่ย 
4.33   4.33 4.33 

สมศ. 
13 

การปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน
เฉลี่ย 4.80 

คะแนนเฉลี่ย 
4.80 

คะแนนเฉลี่ย 
4.80   4.80 4.80 

 รวม 4.86 
คะแนน 

4.86 
คะแนน 

 ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า  

  2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

  3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 

  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

  5. 
 

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

  6. 
 
 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ  ดังนี้   
1.  สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลั ก เ กณฑ์ ที่ กํ า หนดล่ ว งห น้ า  ก ร รมก า ร สภ ามห า วิทย า ลั ย  ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ต า มพร ะ ร าชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 เพื่อทําหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้ 
ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม 

(2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้
วางระเบียบและออกข้อบังคับสําหรับส่วนราชการน้ันเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 

(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
(4) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 

สถาบัน สํานัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ดังกล่าว 

(5) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัย และสถาบันส่งเสริมวิชาการช้ันสูงเข้าสมทบ หรือการ
ยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกล่าว 

(6) กําหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาเขต 
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 
(8) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์พิเศษ 

ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  

เป้าหมาย : 7  ข้อ  
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(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานักผู้อํานวยการ
ศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการหรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(13) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและ

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
(14) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และ

อาจมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซ่ึงมิได้ระบุให้เป็น

หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ 
ปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าวครบถ้วน (7.1-1-1,  

7.1-1-2) และได้มีประการเมินตนเองตามประกาศสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง ระบบการประเมินตนเอง 
ตามหนา้ที่และบทบาทของสภา ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า  

 การประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการ
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการ
ประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านได้ประเมินตนเองและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป ผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับ “เห็นด้วย
อย่างมาก” โดยมีความคิดเห็น “เห็นด้วยอย่างมาก” สูงสุดในเรื่องสภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถ้วนตาม
ภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 รองลงมาคือ พันธกิจด้านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอย่างไรก็ตาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยนอ้ยใน
เรื่องมีการจัดกิจกรรมพบผู้บริหารหน่วยงาน และ/หรือบุคลากรและนิสิตเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย (7.1-1-3)   

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

2.1 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ 
ที่ควรมีการพิจารณาจากมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

    สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ .ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบให้ 
ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนําไปเป็นกรอบแผนหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
(7.1-2-1) 

   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย (KU Council Retreats) ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อทบทวนการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย
และการวางแผนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะเรื่องเชิงนโยบายทั้งด้านการจัด
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การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ โดยมี
ประเด็นหารือ ดังนี้ (7.1-2-2) 

   1. ความเชื่อมต่อ/ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร  
 2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 
 3. บทบาทสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 4. หลักสูตร 
 5. แผนการรับนิสิต 
 6. การปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยงาน 
 7. การสร้างจุดเน้นของคณะ/วิทยาเขต 
 8. การบริหารงาน 

 โดยมีข้อเสนอแนะว่า สภามหาวิทยาลัย ควรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯในการจัดทํานโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว เพื่อให้นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยและเป็นนโยบายที่จะสามารถช้ีนํา และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงการกําหนดตําแหน่ง ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยและการสร้างจุดเน้นของคณะ/
วิทยาเขต โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน บุคลากร นิสิต บุคคลภายนอก รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556–
2565) โดยหลักการในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556–2565) เป็นการ
นํากรอบแนวคิดในเรื่องต่าง ๆ มาประกอบในการพิจารณา อาทิ การมองอนาคตมหาวิทยาลัยฯ จากการเสวนา 
เรื่อง การมองอนาคต มก. ภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้อสรุปจาก KU 
FORESIGHT 2566 นโยบายอธิการบดีที่ได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 เป็นต้น โดยกําหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556–2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และหน่วยงานต่างๆ ในระยะ 10 ปี ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน ทั้งนี้ การจัดทําร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการขั้นตอน
ในการจัดทําจากการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยฯ ทุกภาคส่วน  
  ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2556 และ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ได้ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (7.1-2-3) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาความกินดีอยู่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเชิดชูความเป็นไทยและนําพาสู่สากล 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจดัการและรองรับ 

การเปล่ียนแปลง 
      สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ได้กําหนด
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2556–2558 เพื่อให้การ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับเพื่อให้การดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินตนเองตามบทบาทและหน้าที่ของ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2556-2558 โดยสรุปแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้  
(7.1-2-4) 
   1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรและนิสิต จึงกําหนดให้มีการประชุม
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สภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตต่างๆ ตามโอกาสอันควรและให้มีการประชุมวาระพิเศษระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
ผู้บริหารหน่วยงาน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

  2. การปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยเป็นไปโดยถูกต้องมีเอกภาพ บนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกัน ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ได้ทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ และพันธกิจที่ต้องปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในกิจการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
กิจการของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด   

   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้จัดปฐมนิเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สภามหาวิทยาลัย : บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ปัจจุบัน และอนาคต” โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ปรัชญา เวสารัชช์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ได้ทราบบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและสามารถเช่ือมโยงความคิดอันนําไปสู่การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (7.1-2-5) 

  3. การมอบอํานาจสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ที่ประชุมคณบดีเพื่อให้การดําเนิน
กิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีเวลาในการพิจารณา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายตลอดจนให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้มากขึ้น 

  4. ความร่วมมือระหว่างสภามหาวิทยาลัยฯ กับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับ
ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาอย่างทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชน และประเทศชาติอย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุน 
เชิงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2556 มีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนเชิง
นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 7 ชุด ดังนี้ (7.1-2-6) 
   (1) คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพื่อกําหนดนโยบายเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการเตรียมการบริหารและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
และพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพ 
   (2) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตรเพื่อเสนอนโยบาย
การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ระบบการจัดการฟาร์มแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดแทนเกษตรกรที่มีจํานวนลดลง 
   (3) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชา (Academic Department) 
เพื่อเสนอนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
อาจารย์ ทั้งในด้านการสอนและการวิจัยตลอดจนการพัฒนาหลักการและวิธีการเปิด-ปิดหลักสูตรและรายวิชา 
เพื่อชี้นําสังคม หรือสนองความต้องการของสังคมอันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
   (4) คณะกรรมการนโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสนอนโยบายการเตรียมความ
พร้อมให้มีบุคลากรทดแทนหมุนเวียนเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร ตําแหน่งทางวิชาการ และนักวิจัยอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ประการสําคัญเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ รักองค์กรมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัยฯ 
   (5) คณะกรรมการนโยบายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอนโยบายการพัฒนานิสิต 
ในทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ ประสบการณ์ มีความสามารถในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ นําชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม
ส่วนรวมและประเทศชาติ 
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   (6) คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อเสนอนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดคุ้มค่าและประหยัดมีรายได้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  (7) คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ สู่สากล 

  5. มติและความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยภายใต้อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ถือเป็นมติที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันทุกคน 

  6. การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม สภามหาวิทยาลัยยึดถือการดําเนินงาน 
ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอันที่จะนําไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมีการกํากับ
ดูแลตนเองที่ดี (Self-Good Governance) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
  นอกจากน้ี เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง
แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ พบว่า มีความเส่ียงที่สําคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ความเส่ียง จึงได้กําหนดวิธีการ
จัดการความเส่ียงผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ตามแผนบริหาร ความเส่ียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเสนอรายงานการติดตามผล การบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 จํานวน 15 ความเส่ียง โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 
เห็นชอบแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 2.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลมหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ดังนี้  
  1) การเตรียมการของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (7.1-2-7)   
  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
ได้พิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมการของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ในปี ค.ศ. 2015 และให้ความเห็นว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจต้องพิจารณาขยายการศึกษา
จากระดับปริญญาตรเีป็นระดับบัณฑิตศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น หรือจัดสอนหลักสูตรระยะส้ันหรือขยายความร่วมมือทาง
วิชาการในการรับนิสิตไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากในปัจจุบันนักเรียนไทยที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยอาจพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่จะดําเนินงานในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อทํา
หน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาคมอาเซียน รวมถึงการสํารวจและเก็บข้อมูลจาก
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เพื่อนํามากําหนดทิศทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 
 สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ดังนี้ 
  โครงการ Kasetsart University Exchange Program (KUSEP) ภาคต้น ปีการศึกษา 
2555 โดยการแลกเปล่ียนนิสิตระดับปริญญาตรีกับต่างประเทศในหลักสูตรนานาชาติ 5 โครงการ จํานวนรวมทั้งส้ิน 
64 ราย ดังน้ี 
  1. โครงการหลักสูตร Bachelor of Arts in Entrepreneurial Economics (EEBA) 
คณะเศรษฐศาสตร ์
  2. โครงการ International Undergraduate Program (IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3. โครงการเกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture) คณะเกษตร 
  4. โครงการ ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ (Thai Language for Foreigners)  
คณะมนุษยศาสตร ์
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  5. โครงการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (Kasetsart University International 
Program in Integrated Tourism Management : KITMAN) คณะมนุษยศาสตร์ 
  จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Food Science Park) 
เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร รวมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็งในการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AEC)  
เป็นหน่วยงานให้คําปรึกษาและบริการการตรวจสอบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมทั้งให้บริการพื้นที่
ห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการ โดยความร่วมมือทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
กับหน่วยงานเครือข่าย เช่น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง  
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ เพื่อให้บริการในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญ และพร้อมให้การ
บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ KU-GAP งานวิจัยพัฒนาโลจิสติกส์ของอาหารและคาร์บอนฟุตปริ้นท์  
  จัดตั้งคณะส่ิงแวดล้อม โดยการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาลัยส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการผลิตบุคลากรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถ 
ในการแข่งขันเพื่อการเป็นผู้นําด้านส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศและระดับสากล  
  จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการ 
ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และรองรับความต้องการของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและของประเทศ รองรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเพิ่มการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ให้เพียงพอที่จะให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนรองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในอนาคต  
  การจัดตั้งภาควิชาวัสดุศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มีสถานภาพ
เทียบเท่าภาควิชา ทําหน้าที่หลักในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโทและเอกที่มี
ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านวัสดุ
ศาสตร์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและทันต่อการพัฒนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน เนื่องจากการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย
จําเป็นต้องสร้างกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับนานาชาติ  
เพื่อเตรียมการเป็นผู้นําในประชาคมอาเซียนทางด้านที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์  
  การจัดตัง้ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ “Department of Eastern  
Languages” เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนทางด้านภาษาตะวันออกให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากย่ิงขึ้น อาทิ กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี มาลายู 
เวียดนาม ฮินดี และภาษาอื่นๆ ในแถบอาเซียน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางด้าน
ภาษาตะวันออก เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง  
  การเปิดรายวิชาวิศวกรรมระบบรางในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็น
ความสําคัญของวิศวกรรมระบบราง ซึ่งเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และเพ่ือรองรับอนาคต 
ที่จะมีการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้มีความต้องการวิศวกรและบุคลากรด้านระบบรางเป็น
จํานวนมาก มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ จัดเปิดสอนรายวิชาวิศวกรรมระบบราง ในปีการศึกษา 2555 ภายใต้ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตและสร้างบุคลากรด้านการขนส่งระบบรางในระดับต่างๆ 
รองรับตลาดแรงงานไทยและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอาเซียนความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
  โครงการ “สัตวแพทย์อาสาอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพสาขาวิชาชีพ
ทางสัตวแพทย์ พัฒนาบุคลากร นิสิต และมีส่วนช่วยขับเคล่ือนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียน ในการเป็นผู้นําการพัฒนาด้านการศึกษาในสาขาสัตวแพทย์ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญนิสิตสัตว
แพทย์ชั้นปีที่ 5–6 จากมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน–21 
พฤษภาคม 2556  
  โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพื่อความเป็นสากล หลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
การทํางานและแนวคิดเพื่อการวางแผนชีวิตรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม–วันที่ 5 เมษายน 2556  
ณ กองกิจการนิสิตและหน่วยงานในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการจัดโครงการเข้าสู่ปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน การวางแผน
ชีวิตการทํางาน แนวคิดการประกอบอาชีพเป็นของตนเองและการเตรียมนิสิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งนํา
ประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรโดยรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิต ซึ่งเป็นการส่งเสริม
นโยบายพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี มีผู้นํานิสิตเข้าร่วมโครงการ 37 คน แบ่งเป็น นิสิตวิทยาเขตบางเขน 
จํานวน 18 คน นิสิตวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 7 คน นิสิตวิทยาเขตศรีราชา จํานวน 7 คน และนิสิตวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 5 คน และบุคลากร 9 คน 
 2) การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพ่ึงตนเองโดยเร่งพัฒนาการหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มี
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลที่ไม่พอเพียงต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อันเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ด้วยนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถนําไปสู่การหารายได้ในรูปแบบต่างๆ ได้ 
ซึ่งแนวทางการเสริมสร้างรายได้จากผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมแนวทางหนึ่งคือการร่วมลงทุนดําเนินกิจการ
ต่างๆ กับภาคเอกชน โดยใช้เงินรายได้ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  
    ตามความในข้อ 8 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545 กําหนดให้มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายได้ไปหาผลประโยชน์
ได้ในขอบเขตต่างๆ ซึ่งในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กําหนด ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  
2555 ได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนกับภาคเอกชน  

2.3 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน  ดังนี้  

   ในการจัดทํ าร่ า งแผนปฏิบัติ ราชการ  4  ปี  (พ .ศ .  2555–2558)  มหาวิทยา ลัย 
ได้ดําเนินการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555  
ณ ห้องประชุม สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้บริหาร บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย และได้นําข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาพัฒนาและปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยได้มีการเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) ต่อที่ประชุมคณบดี ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555  
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555– 2558) มหาวิทยาลัยมอบให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นําไปเป็นกรอบ
แผนหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 

   ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัย 
ได้ เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนดําเนินการตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และรายงานความคืบหน้าการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. มก. โดยผู้บริหารได้ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ ดังนี้  
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- วันที่ 25 เมษายน 2556 ชี้แจงความเข้าใจให้แก่บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
- วันที่ 30 พฤษภาคม  2556 ชี้แจงความเข้าใจให้แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ์  
- วันที่ 11 กรกฎาคม  2556 ชี้แจงความเข้าใจให้แก่บุคลากร ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  

 รวมถึงการจัดทําช่องทางเพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทาง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ที่   https://autonomy.ku.ac.th/index.php/forum/2012-08-29-04-21-30 (7.1-2-8) 

  นอกจากน้ี เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยตรงและก่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 ได้กําหนดให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในทุก
วิทยาเขตอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อพบปะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนนิสิต  

  สภามหาวิทยาลัยได้วางระบบในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้เกิดการปฏิบัติในหน่วยงานภายในทุก
หน่วยงาน โดยกําหนดข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือให้หน่วยงานได้จัดเตรียมนโยบายและแผนพัฒนาตาม
นโยบาย สําหรับใช้ในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก โดย
ให้คณะ สถาบัน สํานัก จัดทํานโยบายการพัฒนาหน่วยงานรวมทั้งแผนพัฒนาตามนโยบายในช่วงเวลาระยะ 4 ปี 
ก่อนส้ินสุดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารไม่น้อยกว่า 10 เดือน ทั้งนี้ นโยบายและแผนพัฒนาหน่วยงาน
ประชาคมของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทํา และต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะทํางาน มีหน้าที่ในการกล่ันกรองนโยบายและแผนพัฒนาของคณะ 
สถาบัน สํานัก แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและมอบหน่วยงานนําไปปฏิบัติ (7.1-2-9) 
   มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนตามข้อกําหนดของ สกอ. ประกอบด้วย
ฐานข้อมูลนิสิต หลักสูตร บุคลากร และผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ สกอ. (CHEQA) 
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และมีระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งข้อมูลจากฐานต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับกําหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแผนฯ และใช้
ในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการเพื่อเสนอผู้บริหาร และรายงานผลภาพรวม 
เมื่อส้ินปีเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและประเด็นปัญหาเสนอผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนระยะต่อไป  
  รายละเอียดระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (7.1-2-10) 

1) ฐานข้อมูล ซึ่งเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ สกอ. ได้แก่ ฐานข้อมูลนิสิต หลักสูตร 
บุคลากร และผู้สําเร็จการศึกษา 

 สารสนเทศนิสิต : https://www.regis.ku.ac.th/kpr/     
 สารสนเทศหลักสูตร : 

https://www.regis.ku.ac.th/cpctrt/curriculum/table12.php    
 สารสนเทศบุคลากร :  

    http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/stat.php 
 สารสนเทศผู้สําเร็จการศึกษาและภาวการณห์างานทํา :  

 https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/     
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ได้รับทราบ
สถานภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรและการพัฒนาระบบข้อมูลนิสิตของมหาวิทยาลัย 
และเพื่อให้การบริหารงานเชิงรุกในระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทํา
ข้อมูลแผนการดําเนินงาน แผนด้านงบประมาณ และแผนด้านอัตรากําลังเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบข้อมูลเป็น
ระยะ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2) ฐานข้อมูลด้านการวิจัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ฐานข้อมูล
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ มก. ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนนักวิจัย และผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ  ฐานข้อมูลบริหาร
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จัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงต้ังแต่การเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงิน และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย  

3) ฐานข้อมูลห้องสมุด ซึ่งใช้โปรแกรมบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 22 แห่ง 
ใน 4 วิทยาเขต ให้มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งมีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ให้สืบค้น
ตําราและเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกันในเครือข่ายรวม 26 ฐาน และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ
งานวิจัยของสถาบันวิชาการทุกแห่งที่อยู่ในเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน  สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามผลการนํา
นโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายไปสู่การปฏิบัติในการประชุมเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง  
โดยสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดวาระติดตามมติสภามหาวิทยาลัย เพื่อติดตามนโยบายและมติที่สภามหาวิทยาลัย
มอบไปยังมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมแต่ละครั้ง (7.1-3-1) 
   อธิการบดีมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายไปสู่การ
ปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประชุมรองอธิการบดี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การประชุม
คณบดี เดือนละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เดือนละ 1 
ครั้ง (7.1-3-2) เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น  
  มหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่และส่ือสารแผน และรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการส่ือสารภายใน โดยใช้ส่ือต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น การประชุมคณบดี 
การประชุมรองอธิการบดี การประชุม ก.บ.ม. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (KU web mail)  website KU (รายการ KU  
Online) เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ LED เป็นต้น (7.1-3-3) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม  มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนไว้ใน
ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยมีการ
กําหนดให้มีตัวแทนบุคลากรในองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ประธานสภา
ข้าราชการซ่ึงเป็นผู้แทนของบุคลากรทุกสายงาน และคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บรหิารระดับคณะ  
 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การบริหารจัดการและการดําเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งบุคลากร 
เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทําหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์กล่ันกรองข้อมูลและจัดทําข้อเสนอ 
แนวทางการตัดสินใจเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบดําเนินการ (7.1-4-1)   
 นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556  
มีมติเห็นชอบให้มอบอํานาจให้ที่ประชุมคณบดีดําเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 

1) การพิจารณาอนุมัติเปิด/ปิดหลักสูตร 
2) การพิจารณาอนุมัติเปิด/ปิดโครงการพิเศษ 
3) การพิจารณาอนุมัติการนําหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต 
4) การพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากระบบการสื่อสาร 2 ทาง โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกิจการต่างๆ การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ในการบริหารต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ สถาบันและสํานัก ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น บันทึก
ข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารในระดับคณะ สถาบัน/สํานัก  
ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน (7.1-4-2)  
 นอกจากน้ี เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่าง
สภามหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรและนิสิต สภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 จึงกําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตต่างๆ ตามโอกาสอัน
ควรและให้มีการประชุมวาระพิเศษระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารหน่วยงาน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มศักยภาพ  มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อกําหนดแผนและแนวทาง 
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยที่จะได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ให้ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะกลาง (5 ปี) เพื่อมอบให้คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รับไปดําเนินการตาม
กลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการถ่ายทอด
ประสบการณ์ของผู้บริหารสู่ผู้ร่วมงาน เช่น โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และโครงการสัมมาทิฐิของหน่วยงานระดับ
ต่างๆ รวมทั้ง การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน โดยมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว (7.1-5-1)    
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนา
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และการจัดอาจารย์ตามกลุ่ม
วิจัย โดยกําหนดให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตัวอย่างสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) และ
คณะศึกษาศาสตร์ (ตัวอย่างสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) เป็นคณะนําร่อง (7.1-5-2)  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงาน รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ การให้บริการวิชาการ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้างเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ดังนี้ 
 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. (7.1-2-7) 
 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : มหาวิทยาลัยมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ อีกทั้งเป็นข้อมูล
เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 

 ▪ สารสนเทศนิสิต : https://std.regis.ku.ac.th/ 
 ▪ สารสนเทศหลักสูตร : https://www.regis.ku.ac.th/cpctrt/curriculum/ table12.php 
▪ สารสนเทศบุคลากร : http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/ stat12.php 
▪ สารสนเทศผู้สําเร็จการศึกษาและภาวการณห์างานทํา : https:// portal.ku.ac.th/ 

cpcvrt/285uestionnaire/ 
▪ สารสนเทศการเงินอุดมศึกษา : http://www.fpr.psd.ku.ac.th 
▪ ข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบตัิ

ราชการ : http://www.plan.ku.ac.th/Login.aspx 
▪ ระบบการเงินงบประมาณเงินรายได้ : https://acc3d.ku.ac.th/web_allocation/ 

volontier/inputform/chk_six/_login/rvn_formlogin.php 
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▪ ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร https://phpweb.cpc.ku.ac.th: 

8443/workflow/index.php 
 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) และหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
และประเทศชาติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติ 
ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย อันเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ 
โดยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมในด้านวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และด้ายมนุษยธรรม เช่น สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2555 ได้รับทราบความร่วมมือดําเนินโครงการ “โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” กับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยโครงการน้ีมุ่งให้ความสําคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ การนําเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม เป้าประสงค์ของผลสัมฤทธิ์ในพันธกิจร่วมกัน คือ เกษตรกร
สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้องค์
ความรู้และวิทยาการที่เหมาะสม มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและผาสุกสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่าง
ยั่งยืน และมีโอกาสในการประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ (7.1-6-1) 

หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (participation)  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วน

ร่วม โดยได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และข้อบังคับที่ได้
ออกตามความที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยเฉพาะการกําหนดให้มีผู้แทนบุคลากรอยู่ในคณะกรรมการต่างๆ 
ตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
คณะกรรมการประจําคณะและหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อให้มีโอกาสในการรับทราบติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการบริหารระดับอื่น นอกจากนี้ ในส่วนของสภามหาวิทยาลัย 
ยังกําหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสังคมภายนอกได้ร่วมในการกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึง
รับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างโปร่งใส (7.1-6-2) สําหรับการดําเนินงานในช่วงปี
การศึกษาที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสําคัญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่าง
สม่ําเสมอ โดยใช้ช่องทางการส่ือสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ อาทิ ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ โครงการพัฒนาวิชาการและความสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก ข้อมูลรายจ่ายในโครงการก่อสร้างและการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย ข้อมูลการก่อหนี้
ผูกพัน เช่น ข้อมูลการทําสัญญาตามโครงการจัดหาอาคาร ครุภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยฯ 
และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย จํากัด ตลอดจนข้อมูลสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น รายการ
ครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย สถานที่ติดตั้งใช้งานและผู้รับผิดชอบ (7.1-2-7) นอกจากน้ี เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักความโปร่งใส มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการตรวจสอบทางการเงิน/บัญชี และการตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์เป็น
ประจําทุกปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําหน่วยงานจากบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ  
(7.1-6-3) 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้อ 7.5 ได้กําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาสและประจําปี รวมถึงจัดทํา
แผนการดําเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยได้จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 รอบเดือนมกราคม – 
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กันยายน พ.ศ. 2555 และแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : สภามหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจให้ที่ประชุมคณบดี  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอธิการบดี ดําเนินการแทนตามอํานาจหน้าที่ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อดําเนินการตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย (7.1-6-4) 

อธิการบดีมีการมอบอํานาจให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (7.1-6-5) 

รองอธิการบดีมีการมอบอํานาจผู้ช่วยอธิการบดีหรือผู้ช่วยรองอธิการบดี เพื่อช่วยการบริหารจัดการวิทยา
เขต โดยมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากทุกคณะเป็นกรรมการ เช่น คณะกรรมการ
กายภาพ คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการระดมความคิดในการ
พิจารณาตัดสินใจดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานด้วยหลักนิติธรรม คํานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ มีระบบพิทักษ์คุณธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ กล่าวคือ  
เมื่อกรณีมีข้อกล่าวหาว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทําความผิดทางวินัย มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยว่าพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหามีมูลความผิดทางวินัยหรือไม่ประการใด โดยเปิดโอกาส 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานในการหักล้างข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ และจะมีการส่ังลงโทษทางวินัย
ก็ต่อเมื่อ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดทางวินัยจริงเท่านั้น และในกรณีที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความผิดทางวินัยและมหาวิทยาลัยได้มีคําส่ังลงโทษทางวินัยไปแล้ว ผู้ที่ถูกส่ังลงโทษมีสิทธิที่จะอุทธรณ์
คําส่ังลงโทษทางวินัยนั้นต่อไปได้ โดยการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ที่ได้
แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัย หรือการ
พิจารณาวินิจฉัยความผิดทางจรรยาบรรณ จะเป็นการดําเนินการโดยคณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของ 
สภามหาวิทยาลัย โดยที่ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดขั้นตอนในการสอบสวนทางวินัย การสอบสวน 
เพื่อพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ ตลอดจนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อเป็นหลักประกันความเป็น
ธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน (7.1-6-6) 
 หลักความเสมอภาค (Equity) :  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับหลักความเสมอภาค ทั้งในด้าน
การบริหารและการให้บริการ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน โดยในคณะผู้บริหารจะมีองค์ประกอบจากบุคลากรที่มาจากสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ นอกจากนี้ ในการรับบุคลากรเข้าทํางาน มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในตําแหน่งต่างๆ มีโอกาสสมัครและเข้ารับการคัดเลือกโดยเสมอ
ภาค ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขสถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม และความเช่ือทางศาสนา และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยล้วนมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความสามารถของตน
อย่างเท่าเทียมกัน (7.1-6-7) 
  ในด้านการให้บริการ นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการเรียน 
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้เข้าศึกษาโดยเสมอภาคกันแล้ว (7.1-6-8) มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญกับการสร้างความเสมอ
ภาคด้านการได้รับบริการจากมหาวิทยาลัยของบุคลากร นิสิตและบุคคลภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถึงและการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและข้อมูลปัจจุบันผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ป้ายส่ือประชาสัมพันธ์ จอ LED การ
รายงานผ่าน KU Online การกระจายเสียงภายในวิทยาเขต จดหมายอิเลคทรอนิกส์และเอกสารประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย การให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การได้รับบริการด้านอาหารในช่วงเย็นและคํ่า (KU 
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Night Food) การให้บริการรถสวัสดิการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดเส้นทางเดินแบบมีหลังคา (Cover Way) เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางติดต่อภายในวิทยาเขตและยังช่วยอํานวยประโยชน์ด้านการป้องกันการเจ็บป่วยและปัญหา
สุขภาพของบุคลากรและนิสิต การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ใช้บริการรถสวัสดิการโดยไม่คิดค่าโดยสาร ซึ่งการ
จัดบริการรถสวัสดิการและบริการรถจักรยานเป็นบริการที่สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวและชุมชนสุขภาพ 
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการลดปริมาณการจราจร ลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดการก่อมลพิษ ซึ่งล้วนส่งผล 
ต่อการลดปัจจัยเส่ียงต่อความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากจะเป็นการดําเนินงานที่สอดคล้อง
กับหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยแล้ว ในการจัดหารถสวัสดิการและรถจักรยาน มหาวิทยาลัย 
ได้แสวงหาการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภายนอกอันเป็นการช่วยลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจาก
ภาษีของประชาชนที่นับเป็นการแสดงบทบาท อีกทางหนึ่งด้วย การที่มหาวิทยาลัยให้บริการเหล่านี้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยเสมอภาคนี้ได้ก่อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างและสังคมภายนอกด้วย จึงกล่าวได้ว่าเป็นการดําเนินงาน 
ที่สะท้อนบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (Good University 
and University Social Responsibility, USR) ได้เป็นอย่างดี 
  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ให้ความสําคัญกับการนําหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใช้การตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งเป็นการบริหารงาน 
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับภูมิภาค เช่น ประชาคมอาเซียน และแนวปฏิบัติด้านการบริหารโดยมีธรรมาภิบาล
ตามข้อเสนอขององค์กรในระดับสากลต่างๆ ตัวอย่างสําคัญที่แสดงการยึดหลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ กระบวนการ
ตัดสินใจในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดีหรือที่ประชุมสําคัญของมหาวิทยาลัย ล้วนยึดถือประเพณี
ปฏิบัติที่ดีงามในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบาย การบริหาร 
แนวทางปฏิบัติและการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง โดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลักเหตุผลที่มีการ
ประสานความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยและ
สังคม โดยมิต้องใช้การลงมติด้วยการลงคะแนนเพ่ือใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมเป็นข้อยุติ ยกเว้นในเรื่องที่มีการ
กําหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบที่ให้ดําเนินการด้วยวิธีการลงคะแนนเพื่อใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน  (7.1-6-9) 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2555 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (7.1-7-1) ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช    ประธานกรรมการ 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์   กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เริงสําราญ    กรรมการ 
4. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร        กรรมการและเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศ
สภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของอธิการบดี ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มี
มติเห็นชอบกําหนดกรอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งอ้างอิง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดประเด็น
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รวม 4 ประเด็น ได้แก่ 

1) ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีเคยแถลงต่อสภามหาวิทยาลัย 
2) ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
3) ผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ 
4) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส  
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หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า และหลักการมีส่วนร่วม รวมถึงการเยี่ยมหน่วยงานพร้อมกับสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (7.1-7-2) ได้รับ
ทราบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คือ อยู่ในเกณฑ์ |“ 
ดีมาก” เทียบเป็น 4.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
และผู้อํานวยการสํานัก โดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก (7.1-7-3) เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก อย่างเป็นระบบ โดยดําเนินการดังนี้ 

1. เชิญผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งใหม่มาร่วมหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการนําเสนอนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และการจัดทําแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน 4 ปี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย   

2. วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา
ล่าสุด การเยี่ยมชมหน่วยงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยระบบ
ออนไลน์ที่ประเมินโดยบุคลากรและนิสิต โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งครบรอบปี 
ที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ตามกรอบท่ีได้นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนด ใน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์และประเมินจากเอกสาร ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบปี  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษาล่าสุด การเยี่ยมชมหน่วยงาน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยบุคลากร และนิสิต 

โดยในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก เสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 8 ครั้ง รวม 36 ราย (7.1-7-4)  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้  
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ. ที่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 - ประกาศแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
  มาตรา 14 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย มาตรา 16 อํานาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทาลัย 

7.1-1-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.1-1-3 รายงานผลการประเมินตนเองตามบทบาทและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2555 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555) 

7.1-2-2 โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Council Retreats) 
7.1-2-3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556–2565) (ฉบับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกาประชุมคร้ังท่ี 5/2556 วันจันทร์ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 
7.1-2-4 นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2558 
7.1-2-5 การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สภามหาวิทยาลัย : บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปัจจุบัน 

และอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ปรัชญา  เวสารัชช์ 
7.1-2-6 การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 7 ชุด 
7.1-2-7 เอกสารการเตรียมการของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1. ปัจจบุันและอนาคตของการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการ Kasetsart University Exchange Program (KUSEP) ภาคต้น 

ปีการศึกษา 2555 
3. การจัดตัง้คณะสิ่งแวดลอ้ม (Faculty of Environment) 
4. การจัดตัง้คณะสาธารณสุขศาสตร ์(Faculty of Public Health) 
5. การจัดตัง้ภาควิชาวัสดุศาสตร์เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
6. การจัดตัง้ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 
7. หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง 
8. โครงการ “สัตวแพทย์อาสาอาเซียน” 
9. รายงานผลการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือความเป็นสากลหลกัสตูรการเสริมสรา้ง

ประสบการณ์ชีวติการทํางานและแนวคิดเพ่ือการวางแผนชีวิต รุ่นท่ี 10 
7.1-2-8 การเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7.1-2-9 - ประกาศแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ผู้อาํนวยการสถาบันและสํานัก พ.ศ. 2554 
- นโยบายและแผนพัฒนาของคณะ สถาบัน สํานัก ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

7.1-2-9 ระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
7.1-3-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระติดตามมติสภามหาวิทยาลัย) 
7.1-3-2 ระเบียบวาระการประชุมรองอธิการบดี การประชุมคณบดี และการประชุม ก.บ.ม. 
7.1-3-3 ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่และสื่อสารแผน และรายงานผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยไปยัง

บุคลากร ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555–พฤษภาคม 2556 
7.1-4-1 ตัวอย่างเอกสารคําสั่ง/ประกาศ แต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ 
7.1-4-2 ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก  

(https://ex-assess.ku.ac.th)     
7.1-5-1 - คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
7.1-5-2 รายงานสรุปผลการหารือและรับทราบแนวทางการดําเนินงานกลุ่มวิจัยของคณะนําร่อง  

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร) 
7.1-6-1 โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
7.1-6-2 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
7.1-6-3 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานระดับคณะสถาบันสํานัก 
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรายงานการเงินและการตรวจสอบภายใน 
  มหาวิทยาลัย 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-6-4 - ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยสภามหาวิทยาลัย 

- การมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 
7.1-6-5 คําสั่งแต่งต้ังรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี และการมอบอํานาจ 
7.1-6-6 - ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 

- ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
- ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2552 
- ข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 
- ข้อบังคับว่าด้วยอํานาจการสั่งลงโทษวิธีการออกคําสั่งและการแกไ้ขคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  
  พ.ศ. 2553 
- ข้อบังคับว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย  
  พ.ศ. 2553 
- ข้อบังคับว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551 

7.1-6-7 ข้อมูลบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรและวิทยาเขต ประจําเดือน มิถุนายน 2555  
7.1-6-8 ข้อมูลนิสิตท้ังหมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
7.1-6-9 ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
7.1-7-1 - ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ืองหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  ของอธิการบดี 
- ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2555 

7.1-7-2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
7.1-7-3 - ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  

  ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก 
- คู่มือการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
  คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก พ.ศ. 2554 (เสนอสภามหาวิทยาลัย  
  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2554 รับทราบคู่มือดังกล่าว) 
- เอกสารสรุปการวิเคราะห์และติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการ สถาบัน/สํานัก 
  จํานวน 28 ราย 

7.1-7-4 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2555 
แหล่งข้อมูล  :  กองกลาง   
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล :  กองกลาง 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที ่7.2      :    การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย                :    5 ข้อ 
       

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย 

  2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้าน การวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

  3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
และแหล่ง เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5. 
 

มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการดําเนินงานการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้  

ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนา
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงมีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.2-1-1) 
ทําหน้าที่ดําเนินการกําหนดนโยบาย และผลักดันการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ 
ได้ดําเนินการจัดการประชุม เพื่อกําหนดนโยบาย เป้าหมายในการจัดการความรู้ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.2-1-2) มาโดยลําดับ รวมทั้ง ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการ
จัดการความรู้ และถ่ายทอดให้หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก วางแผนและดําเนินการจัดการความรู้  
โดยกําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ 

1) การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม 
2) การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
3) การมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
4) การส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
5) การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  

โดยมอบให้หน่วยงานกลางมีหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ตามนโยบายการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน (7.2-1-3)  
โดยกําหนดให้คณะมุ่งเน้นการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และ 
มีคุณธรรม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ส่วนหน่วยงานในกลุ่มสํานัก สถาบัน 
และหน่วยงานย่อยอื่นๆให้ดําเนินการจัดการความรู้ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยได้จัดโครงการสัมมนา 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2555–2560 เพื่อช้ีแจงนโยบายการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยปี 2555 – 2560 และรายละเอียดโครงการ 1 KM 1 หน่วยงาน (7.2-1-4) จัดโครงการ
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สัมมนา เรื่อง ความก้าวหน้าการดําเนินงานการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงาน (7.2-1-5)  และจัดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานได้
นําเสนอผลงานการความรู้เข้าประกวดรางวัล “Best KU-KM Awards” เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินการ
จัดการความรู้ระหว่างบุคลากร หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ ทําให้เห็นความสําคัญและประโยชน์มากขึ้น พร้อมทั้ง
สามารถดําเนินการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง (7.2-1-6) 
 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย
อย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้
ทั่วทั้งองค์กร ภายใต้โครงการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน (7.2-2-1) และได้ดําเนินการจัดการความรู้โดย
กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้  

2.1 ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม  
  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาจารย์ 
2.2 ประเด็นความรู้ด้านสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย  
  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาจารย์ และนักวิจัย 
2.3 ประเด็นความรู้ด้านพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  
  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ซึ่งจัดโดยหน่วยงานย่อยและเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด ตามโครงการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ CSRM 
Model ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น คือ ถอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําไปใช้ และบํารุงรักษา ตามประเด็นความรู้
ดังน้ี  

3.1  ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในหัวข้อ 

• เทคนิคการสอนอย่างไร ให้นิสิตมีความสนใจในการเรียน (7.2-3-1) 
• การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (7.2-3-2) 
• ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา (7.2-3-3) 
• การขอตําแหน่งทางวิชาการ (7.2-3-4) 

3.2  ประเด็นความรู้ด้านสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ 
• วิถีใหม่แห่งการพัฒนาการวิจัยทางอาชีวศึกษา (7.2-3-5) 
• การจัดการความรู้ด้านการวิจัย (7.2-3-6) 
• การยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขไทย (7.2-3-7) 

3.3  ประเด็นความรู้ด้านพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ 

• ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ (7.2-3-8) 
• โครงการพัฒนาระบบการลาออนไลน์ (7.2-3-9) 
• โครงการการจัดการความรู้ (KM) สํานักงานเลขานุการคณะเกษตรกําแพงแสน ประจําปี

งบประมาณ 2555 (ปฐมบท) (7.2-3-10) 
• กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (7.2-3-11) 
• การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ (7.2-3-12) 
• การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน (7.2-3-13) 
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• KU ก้าวสู่ IPv6 : ยกระดับเครือข่ายนนทรีรองรับบริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แห่งอนาคต 

(7.2-3-14) 
• เทคนิคการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching (7.2-3-15) 
• การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ (7.2-3-16) 
• การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม  

(7.2-3-17) 
• KM for Engineering Supporting Staffs (7.2-3-18) 

 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) มหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมประเด็นความรู้ที่กําหนด ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา จัดเก็บ และ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านโครงการวันแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ 1 (7.2-4-1)  
โดยกําหนดให้หน่วยงานร่วมส่งผลงานประกวดรางวัล “Best KU-KM Awards” ทั้งในภาคนิทรรศการโดยการจัดทํา
โปสเตอร์แสดงผลงาน (7.2-4-2) และการนําเสนอผลงานหน้าเวทีโดยเชิญให้ผู้สนใจมาร่วมรับฟังและแลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Webcam เพื่อให้ผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถมาร่วมงานได้รับฟัง
และสามารถติดตามการรับฟังย้อนหลังได้ (7.2-4-3) นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยยังได้นําผลงานของหน่วยงานที่ร่วม 
การประกวดขึ้นเว็บไซด์โดยแบ่งผลงานออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนําไปศึกษาได้ (7.2-4-4) 
 5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
ภายใต้โครงการ 1 KM 1 หน่วยงาน และได้จัดให้มีการประกวดรางวัล “Best KU KM Award” ขึ้นนั้น หน่วยงาน
ต่างๆ ก็ได้ดําเนินการจัดการความรู้ตามประเด็นที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยดําเนินการตามกระบวนการ CSRM 
Model ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ถอดความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ นําไปใช้ และบํารุงรักษา ซึ่งการนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง จึงเป็นขั้นตอนหนึ่งตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งบุคลากร 
ใน มก. ได้มีการนําความรู้ไปใช้ตามประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม 

หัวขอ้การจัดการความรู้ การนําความรู้ไปใช้/ผลจากการนําความรู้ไปใช้ 
1. เทคนิคการสอนอย่างไร ให้นิสิตมีความสนใจใน
การเรียน  

- คณาจารย์ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์นําความรู้ ไปใช้
ในการเรียนการสอน 
- มีการแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้
ทํางานร่วมกัน ได้นําไปใช้และประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์
ความรู้ต่อไปต่อไป (7.2-5-1) 

2. การถ่ายทอดความรู้เพื่อใหข้อ้มูลการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี  

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์นําไปใช้ในกิจกรรม Open House 
ครั้งที่ 17 โดยประเมินนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด (7.2-5-2) 

3. ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
วิศวกรรมโยธา  

บุคลากรภาควิศกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําความรู้ไป
แนะนํานิสิตให้วางแผนการศึกษา เพื่อให้สามารถจบการศึกษตาม
กําหนดเวลา และผลักดันให้ทํางานวิจัยอย่างมีคุณภาพ (7.2-5-3) 

4. การขอตําแหน่งทางวิชาการ  บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจขั้นตอนการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการมากขึ้น (แจกคู่มือและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์) 
(7.2-5-4) 
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ประเด็นความรู้ด้านสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
 หัวขอ้การจัดการความรู้  การนําความรู้ไปใช้/ผลจากการนําความรู้ไปใช้ 

1. วถิีใหม่แห่งการพัฒนาการวิจยัทาง
อาชีวศึกษา  

บุคลากรสายวิชาการและวิจัยคณะศึกษาศาสตร์นําคู่มือวิถีใหม่
แห่งการพัฒนาการวิจัยทางอาชีวศึกษาไปใช้ (7.2-5-5) 

2. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย  บุคลากรสายวิชาการและวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
กําแพงแสน ได้จัดชุดโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ
ประจําปี จาก วช. และเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 9 เรื่อง (7.2-5-6) 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขไทย  คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ นิสิต และผู้สนใจนําความรู้
ไปใช้ (จัดทําคู่มือการตรวจวัดระดับไขมันในสุนัขเผยแพร่ความรู้
ในงานเกษตรแห่งชาติ) โดยมีการทําโครงการวิจัยด้านการวัด
ไขมันสุนัขและโครงการหาบ้านให้สุนัขจรจัด (7.2-5-7) 

ประเด็นความรู้ด้านพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
 หัวขอ้การจัดการความรู้  การนําความรู้ไปใช้/ผลจากการนําความรู้ไปใช้ 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ  บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน นําความรู้ไปใช้โดยสามารถ
ตอบคําถามและให้คําแนะนําแก่ผู้ใช้บริการเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
ยิ่งขึ้น (7.2-5-8) 

2. โครงการพัฒนาระบบการลาออนไลน์  บุคลากรภายในสถาบันใช้โปรแกรมลาออนไลน์ สามารถลด
ขั้นตอน ระยะเวลา ลดปริมาณกระดาษ ค่าใช้จ่าย และมีข้อมูล
ที่เที่ยงตรง (7.2-5-9) 

3. โครงการการจัดการความรู้ (KM) สํานักงาน
เลขานุการคณะเกษตรกําแพงแสน ประจําปี
งบประมาณ 2555 (ปฐมบท)  

บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร สามารถกําหนดหัวข้อ
และจัดการความรู้ ได้  และเผยแพร่บนส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์
(7.2-5-10) 

4. กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  บุคลากรภายในหน่วยงานย่อยในคณะเศรษฐศาสตร์นําความรู้ไป
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (7.2-5-11) 

5. การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
สามารถทํางานทดแทนกันได้  

บุคลากรสายสนับสนุนบัณฑิตวิทยาลัยสามารถทํางานทดแทนกัน
ได้ (7.2-5-12) 

6. การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน  บุคลากรในฝ่ายงานของสถานพยาบาลสามารถนําความรู้ไปปรับ
งานตามรอบปีโดยวิธีคุณภาพได้ (7.2-5-13) 

7. KU ก้าวสู่ IPv6 : ยกระดับเครือข่ายนนทรี
รองรับบริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แห่งอนาคต  

บุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเว็บไซต์ IPV6 
ขึ้น สําหรับเป็นแหล่งเก็บรวบรวมความรู้และการดําเนินงาน
เกี่ยวกับ IPV6 ของมหาวิทยาลัย (7.2-5-14) 

8. เทคนิคการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท 
Switching  

บุคลากรงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร สามารถทํางานทดแทนกันได้ (7.2-5-15) 

9. การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

บุคลากรสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน นําความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  ระดับกลาง  รุ่นที่  54–58 
(7.2-5-16) 
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 หัวขอ้การจัดการความรู้  การนําความรู้ไปใช้/ผลจากการนําความรู้ไปใช้ 

10. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง การเขียน
หนังสือราชการและรายงานการประชุม  

บุคลากรสํานักหอสมุดสามารถนําความรู้ไปใช้ในการเขียนหนังสือ
ราชการ จดรายงานการประชุม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วขึ้น 
มีความผิดพลาดน้อยลง (7.2-5-17) 

11. KM for Engineering Supporting Staffs  บุคลากรสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (7.2-5-18) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ    
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ. ที่ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  บรรลุ 

รายการเอกสาร 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.2-1-2 แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มก. 2555 – 2560  
7.2-1-3 โครงการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน 
7.2-1-4 โครงการสัมมนา เร่ือง นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2555–2560 เพ่ือชี้แจงนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2555 – 2560 
7.2-1-5 โครงการสัมมนา เร่ือง ความก้าวหน้าการดําเนินงานการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน 
7.2-1-6 โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” คร้ังท่ี 1 
7.2-2-1 การจัดการความรู้ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และมีคุณธรรม ประเด็นความรู้

ด้านสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย และประเด็นความรู้ด้านพัฒนาระบบการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

7.2-3-1 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง “เทคนิคการสอนอย่างไร ให้นิสิตมีความสนใจในการเรียน" 
7.2-3-2 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง การถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
7.2-3-3 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา 
7.2-3-4 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
7.2-3-5 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง วิถีใหม่แห่งการพัฒนาการวิจัยทางอาชีวศึกษา 
7.2-3-6 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
7.2-3-7 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง การยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขไทย 
7.2-3-8 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ 
7.2-3-9 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง โครงการพัฒนาระบบการลาออนไลน์ 
7.2-3-10 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง โครงการจัดการความรู้ (KM) สํานักงานเลขานุการ  

คณะเกษตร กําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ 2555 (ปฐมบท) 
7.2-3-11 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
7.2-3-12 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
7.2-3-13 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน 
7.2-3-14 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง KU ก้าวสู่ IPV6 : ยกระดับเครือข่ายนนทรีรองรับบริการอินเตอร์เน็ต

ยุคใหม่แห่งอนาคต 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-3-15 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง เทคนิคการต้ังค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching 
7.2-3-16 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2-3-17 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การเขียนหนังสือราชการและรายงาน

การประชุม 
7.2-3-18 แผนการจัดการความรู้ เร่ือง KM for Engineering Supporting Staffs 
7.2-4-1 โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM DaY คร้ังท่ี 1 
7.2-4-2 โปสเตอร์แสดงผลงานต่างๆ 
7.2-4-3 การถ่ายทอดผ่านระบบ Webcam http://live.ku.ac.th/?p=3231 
7.2-4-4 การเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซด์ www.person.ku.ac.th/training 
7.2-5-1 การจัดการความรู้ เร่ือง เทคนิคการสอนอย่างไร ให้นิสิตมีความสนใจในการเรียน 
7.2-5-2 การจัดการความรู้ เร่ือง การถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
7.2-5-3 การจัดการความรู้ เร่ือง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา 
7.2-5-4 การจัดการความรู้ เร่ือง การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
7.2-5-5 การจัดการความรู้ เร่ือง วิถีใหม่แห่งการพัฒนาการวิจัยทางอาชีวศึกษา 
7.2-5-6 การจัดการความรู้ เร่ือง การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
7.2-5-7 การจัดการความรู้ เร่ือง การยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขไทย 
7.2-5-8 การจัดการความรู้ เร่ือง ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ 
7.2-5-9 การจัดการความรู้ เร่ือง โครงการพัฒนาระบบการลาออนไลน์” 
7.2-5-10 การจัดการความรู้ เร่ือง โครงการจัดการความรู้ (KM) สํานักงานเลขานุการ  

คณะเกษตร กําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปฐมบท) 
7.2-5-11 การจัดการความรู้ เร่ือง กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
7.2-5-12 การจัดการความรู้ เร่ือง การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
7.2-5-13 การจัดการความรู้ เร่ือง การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน 
7.2-5-14 การจัดการความรู้ เร่ือง KU ก้าวสู่ IPV6 : ยกระดับเครือข่ายนนทรีรองรับบริการอินเตอร์เน็ต

ยุคใหม่แห่งอนาคต 
7.2-5-15 การจัดการความรู้ เร่ือง เทคนิคการต้ังค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching 
7.2-5-16 การจัดการความรู้ เร่ือง การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2-5-17 การจัดการความรู้ เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการ

ประชุม 
7.2-5-18 การจัดการความรู้ เร่ือง KM for Engineering Supporting Staffs 

แหล่งข้อมูล : คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล : กองการเจ้าหน้าท่ี 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 

โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  4. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
  5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  

     1.1  มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหาร 
ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 0005/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556–2558  
(7.3-1-1) 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 28/2555  เรื่อง คณะกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (7.3-1-2) 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 92/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.3-1-2-1) 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 976/2555  เรื่อง คณะกรรมการนโยบายระบบข้อมูลบุคลากร 
(7.3-1-3)  

- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 979/2555  เรื่อง คณะทํางานระบบข้อมูลบุคลากร  
(7.3-1-4)  

- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 978/2555  เรื่อง คณะกรรมการนโยบายระบบงานการเงิน 
(7.3-1-5)  

- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 981/2555  เรื่อง คณะทํางานระบบงานการเงิน (7.3-1-6)  
- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 977/2555  เรื่อง คณะกรรมการนโยบายระบบข้อมูลนิสิต

(7.3-1-7)   
- คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 980/2555  เรื่อง คณะทํางานระบบข้อมูลนิสิต (7.3-1-8) 

1.2  แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558 มีความสอดคล้อง

กับนโยบายด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี 2557-2558  ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปี 2555-2558 
กับนโยบายด้านต่างๆของ มหาวิทยาลัย (7.3-1-9) 
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 1.3  ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อยมหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558   
(7.3-1-10)  ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบแต่ละระบบ 
    แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555-2558 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้ระบุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด (7.3-1-11) 

• ความสอดคลอ้งของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยทุธ์ของสถาบัน 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้แสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ป ี2555-2558 กบันโยบายด้านต่างๆของ มหาวิทยาลัย  
(7.3-1-12) 

• งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้แสดงตารางและแผนภูมิแสดงภาพรวมดา้นงบประมาณ
ภายใต้แผนแม่บทของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558 (7.3-1-13) (7.3-1-14) 

 2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพได้  ได้แก่ เว็บ Report BI สําหรับผู้บริหาร (7.3-2-1) เป็นซอฟต์แวร์สําหรับสร้าง
รายงานสารสนเทศจากฐานข้อมูลที่มีใช้งานตามปกติ คือ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเรียนนิสิต ระบบฐานข้อมูล
บุคลากร เป็นต้น ให้เป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร  
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทั้ง 3 วิทยาเขต คือวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนครและวิทยาเขตศรีราชา จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม จะได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ในภาพรวมเท่ากับ 3.69  ความพึงพอใจระดับมากได้แก่  

3.1  การประเมินความพึงพอใจต่อบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินจากนิสิต 7 คณะ จํานวน 1,390 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความ 
พึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.58  ความพึงพอใจระดับมาก (7.3-3-1) 
 3.2  การประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ประเภทการให้บริการการลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีผู้ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 4,417 
คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.86 ความพึงพอใจระดับมาก (7.3-3-2) 
 3.3  การประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ประเภทการให้บริการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 134 คน ซึ่งผลการ
ประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.81 ความพึงพอใจระดับมาก (7.3-3-3) 
           3.4  การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบเกรดออนไลน์ มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 292 คน 
ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.90  ความพึงพอใจระดับมาก (7.3-3-4) 
            3.5  การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ประจําภาคต้นปีการศึกษา 
2555 มีนิสิตตอบแบบสอบถามจํานวน 8 คณะ ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
71.2  ความพึงพอใจระดับมาก (7.3-3-5) 
          3.6  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร ได้ประเมินผ่านเว็บไซต์ 
http://www.person.ku.ac.th/evaluat/post.php มีผู้มาประเมินทั้งหมด 215 คน ผลการประเมินได้ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.57 ความพึงพอใจระดับมาก (7.3-3-6) 
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          3.7  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศภาวการณ์หางานทําของบัณฑิต 
ได้ประเมินผ่านเว็บ http://www.planning.ku.ac.th/question/work_ku/first_menu_work_ku.html มีผู้มา
ประเมินทั้งหมด 577 คน  ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.31 ความพึงพอใจ 
ระดับมาก (7.3-3-7) 
          3.8  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศการเงินอุดมศึกษา ได้ประเมินผ่านเว็บ 
http://www.planning.ku.ac.th/question/finance/first_question_finance.html มี ผู้ ม าประ เมิ นทั้ ง หมด  
16 คน  ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.8 ความพึงพอใจระดับมาก (7.3-3-8) 
 4.  มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในปี
การศึกษา 2555 หลังจากมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศได้มีการนําผลการประเมินความ 
พึงพอใจมาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
          4.1  การประเมินความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ภาคต้นปีการศึกษา 2555 ตามข้อเสนอแนะ
และแนวทางแก้ไข ตอนที่ 3 ของรายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจตามเอกสาร (7.3-4-1) ปัญหาเร่งด่วนที่ได้
แก้ไขแล้วมีดังนี้ 

- ในเรื่องประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ได้ทําการปรับปรุงระบบทั้ง
โปรแกรมและเครือข่ายโดยเพิ่มส่วนที่เป็น Web Application Server จากเดิม 3 เครื่องเป็น 4 
เครื่องเพื่อรองรับการใช้งานของนิสิต 

- ในเรื่องปัญหาทางเทคนิค สํานักบริการคอมพิวเตอร์ได้ เพิ่มข้อความให้นิ สิตตรวจสอบ 
การลงทะเบียนเรียนหลังเสร็จส้ินการทํารายการและนิสิตสามารถพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ 

- ในเรื่องการล็อคสาขา/ชั้นปี  สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรม 
ได้เนื่องจากนิสิตถูกล็อคด้วยเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชา 

- ในเรื่องการจองที่นั่งล่วงหน้า สํานักบริการคอมพิวเตอร์ปรับปรุงโปรแกรมให้ตรวจสอบรายวิชา 
ที่ลงทะเบียนเช่นวิชาภาษาอังกฤษให้ลงได้เพียง 1 วิชาต่อภาคการศึกษาเพื่อกันการจองรายวิชา 

           4.2  การประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประเภทการให้บริการการลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ควรมีการปรับปรุง 
ในงานด้านต่างๆตามเอกสาร(7.3-4-2) มาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น 
  4.3 การประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ประเภทการให้บริการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้นําข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะตามข้อ 5 
ควรมีการปรับปรุงในงานใด ข้อ 6 ข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะ ข้อ 7 การนําเอาข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุง
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านอินเดอร์เน็ตมาแก้ไขปรับปรุงตามเอกสาร (7.3-4-3)  
           4.4   การปรับปรุงแก้ไขระบบเกรดออนไลน์ จากข้อเสนอแนะในรายงานสรุปผลการประเมินความ 
พึงพอใจการใช้ระบบวันที่ 1 มิถุนายน 2555–31 มีนาคม 2556 ตามเอกสาร (7.3-4-4) สรุปข้อเสนอแนะที่ได้
ปรับปรุงแล้วดังนี้ 

- ในกรณีที่เป็นอาจารย์สอนร่วม ไม่สามารถดูเกรดได้ (ถ้าไม่ได้เป็นคนกรอกเกรด)ในภาคปลายปี
การศึกษา 2555  ระบบเกรดฯ ได้ปรับปรุงให้อาจารย์ผู้สอนร่วม สามารถเข้าดูเกรดของนิสิตได้ 
โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นที่ระบุว่าอาจารย์ท่านใดเป็นผู้สอนหลัก และท่านใดเป็นผู้สอนร่วม จากระบบ
ประเมินการเรียนการสอน ซึ่งหากข้อมูลตั้งต้นในส่วนนี้ไม่ถูกต้อง อาจทําให้อาจารย์ผู้สอนร่วม  
ไม่สามารถเข้าดูเกรดของนิสิตได้ 

- ระบบการกรอกเกรด ควรจะลิงค์กับการประเมินการสอนของนิสิต หากนิสิตไม่ทําการประเมินการ
สอนในวิชาใด อาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถกรอกเกรดให้กับนิสิตผู้นั้นได้ 

  ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ระบบเกรดฯ ได้เปิดเชื่อมโยงกับระบบประเมินการเรียนการสอน  
ในกรณีดังนี้ หากนิสิตไม่ทําการประเมินการสอนให้ครบทุกวิชาจะไม่สามารถเข้าดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ  
ได้ ซึ่งการเชื่อมโยงน้ีจะเปิดหรือปิด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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- ควรปรับปรุงระบบให้สามารถดูเกรดออนไลน์ได้ทุกที่ โดยไม่ต้องโหลด VPN เพราะการติดตั้ง 

มีความซับซ้อน และไม่สะดวกในการใช้งาน 
  การเข้าใช้ระบบเกรดฯ ผ่านเครือข่าย VPN เป็นการรักษาความปลอดภัยรูปแบบหนึ่งที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้ แต่ในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2556 ระบบเกรดฯ ได้ถูกปรับปรุงให้ส่งผลการเรียนเข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต
ส่วนกลางได้รวดเร็วขึ้น ทําให้ระบบสารสนเทศนิสิตส่วนกลางสามารถรายงานผลการเรียนได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจาก
อาจารย์ส่งเกรดในระบบเกรดออนไลน์แล้ว (นิสิตสามารถเข้าสืบค้นผลการเรียนในระบบสารสนเทศนิสิตส่วนกลางได้
โดยไม่ผ่านเครือข่าย VPN) 

5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด โดยมีการส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด มีรายละเอียดของผลการดําเนินงาน โดยจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2555  
เ ข้ า สู่ ร ะบบนํ า ส่ ง ข้ อ มู ล เ ข้ า ค ลั ง ข้ อ มู ล อุ ด ม ศึ กษ าข อ ง สํ า นั ก ง า นคณะก ร รมก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ กษ า  
ที่ http://www.data3.mua.go.th/datas/ พร้อมแจ้งผลการจัดส่งผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร และเว็บไซด์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูล ดังนี้ 
 

ข้อมูล กําหนดส่ง การจัดส่ง มก. หมายเลขเอกสาร 
หลักฐาน

1. ด้านนักศึกษา รอบ 1/2555 :
30 กรกฎาคม 2555

30 กรกฎาคม 2555 7.3-5-2

รอบ 2/2555 :
30 ธันวาคม 2555

27 ธันวาคม 2555 7.3-5-5

2. ด้านบุคลากร 30 กรกฎาคม 2555 30 กรกฎาคม 2555 7.3-5-2
4. ด้านผู้สําเร็จการศึกษา 30 สิงหาคม 2555 30 สิงหาคม 2555 7.3-5-3
5. ด้านภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต 
30 ธันวาคม 2555 26 พฤศจิกายน2555 7.3-5-4

6. ด้านการเงินอุดมศึกษา 30 ธันวาคม 2555 12 มีนาคม 2556 7.3-5-6

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ. ที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  บรรลุ 
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รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.3-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 0005/2554  เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556–2558 
7.3-1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 28/2555  เร่ือง คณะกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยี

สารสนเทศ http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0052-2555.pdf  
7.3-1-2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 92/2556 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.3-1-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 976/2555  เร่ือง คณะกรรมการนโยบายระบบข้อมูล

บุคลากร http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0709-2555.pdf  
7.3-1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 979/2555  เร่ือง คณะทํางานระบบข้อมูลบุคลากร 

http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0712-2555.pdf  
7.3-1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 978/2555  เร่ือง คณะกรรมการนโยบายระบบงานการเงิน 

http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0711-2555.pdf  
7.3-1-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 981/2555  เร่ือง คณะทํางานระบบงานการเงิน 

http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0714-2555.pdf  
7.3-1-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 977/2555  เร่ือง คณะกรรมการนโยบายระบบข้อมูลนิสิต 

http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0710-2555.pdf 
7.3-1-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 980/2555  เร่ือง คณะทํางานระบบข้อมูลนิสิต 

http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0713-2555.pdf  
7.3-1-9 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558  

ส่วนท่ี 3 : ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ปี 2555-2558 กับนโยบายด้านต่างๆของ มหาวิทยาลัย  

7.3-1-10 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558 
7.3-1-11 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555-2558 หน้าท่ี 3-6 
7.3-1-12 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558  

ส่วนท่ี 3 : ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ปี 2555-2558 กับนโยบายด้านต่างๆของ มหาวิทยาลัย 

7.3-1-13 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558  
ส่วนท่ี 4 : ตารางและแผนภูมิแสดงภาพรวมด้านงบประมาณภายใต้แผนแม่บท 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558  

7.3-1-14 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีงบประมาณ2557-2558 แยกตามวิทยาเขตและหน่วยงาน 

7.3-2-1 เว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ => Quick Link => เว็บReport BI สําหรับผู้บริหาร  
https://personinfo.cpc.ku.ac.th/BI/ 

7.3-3-1 การประเมินความพึงพอใจต่อบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

7.3-3-2 การประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประเภทการให้บริการการลงทะเบียนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

7.3-3-3 การประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประเภทการให้บริการระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

7.3-3-4 การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบเกรดออนไลน์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.3-3-5 การประเมินความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ ประจําภาคต้นปีการศึกษา 2555 
7.3-3-6 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร 
7.3-3-7 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศสภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
7.3-3-8 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศการเงินอุดมศึกษา 
7.3-4-1 รายงานสรุปความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนออนไลน์ ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
7.3-4-2 การประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประเภทการให้บริการการลงทะเบียนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ข้อ 5 ควรมีการปรับปรุงในงานใด 

7.3-4-3 การประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประเภทการให้บริการระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ข้อ 5 6 และ 7  

7.3-4-4 การปรับปรุงแก้ไขระบบเกรดออนไลน์ จากข้อเสนอแนะในรายงานสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจการใช้ระบบวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 – 31  มีนาคม 2556  

7.3-5-1 บันทึกแจ้งขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงินอุดมศึกษาและระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2555  
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7.3-5-2 บันทึกนําส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร  ภาคการศึกษา 1/2555 ผลการจัดส่ง 
ผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูล 

7.3-5-3 บันทึกนําส่งข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554, ผลการจัดส่ง ผู้รับผิดชอบการจัดทํา
ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเว็บไซด์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูล 

7.3-5-4 บันทึกนําส่งข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554 ผลการจัดส่ง ผู้รับผิดชอบ
การจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเว็บไซด์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูล 

7.3-5-5 บันทึกนําส่งข้อมูลด้านนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2555 ผลการจัดส่งเข้าสู่ระบบนําส่งข้อมูลเข้า
คลังข้อมูลอุดมศึกษา สกอ,ผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเว็บไซต์
ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูล 

7.3-5-6 บันทึกนําส่งข้อมูลด้านการเงินอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ผลการจัดส่งเข้าสู่ระบบ
นําส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา สกอ .ผู้ รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร และเว็บไซด์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูล 

แหล่งข้อมูล  : สํานักบริการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าท่ี กองบริการการศึกษา กองคลัง 
                    สํานักทะเบียนและประมวลผล คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก. 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สํานักบริการคอมพิวเตอร์  
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
เป้าหมาย : 6 ข้อ   
          

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 
3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน  ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัยระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ   ดังนี้ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน 
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยฯ  มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในทุกวิทยาเขตเข้าร่วม
เป็นกรรมการ ซึ่งการตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในมหาวิทยาลัยฯ มี 3 ระดับ (7.4-1-1) ได้แก่ 
  ระดับมหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยา
เขตและผู้ช่วยอธิการบดีของแต่ละวิทยาเขตร่วมเป็นคณะกรรมการ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายที่เหลือเป็นที่
ปรึกษา จํานวนทั้งส้ิน 31 คน ซึ่งมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งจัดทํารายงานพร้อมแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย และรายงาน
การควบคุมภายในเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 มหาวิทยาลัย 
มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยทุธ)์ ตามภารกิจหลัก  
  2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านการเงิน การบัญชี ด้านการผลิต (ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านระบบสารสนเทศ และด้านพัสดุ  
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  3. ความเส่ียงดา้นภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเส่ียงด้านความปลอดภัยตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่มีงบลงทุนเกิน 10 ล้านบาท ขึ้นไป 
(เฉพาะกองแผนงาน)  
 ระดับวิทยาเขต มีรองอธิการบดีวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ คณบดีและผู้อํานวยการของ 
ทุกหน่วยงานในแต่ละวิทยาเขตร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ระดับวิทยาเขต มีหน้าที่กํากับดูแล 
ให้หน่วยงานในวิทยาเขตดําเนินการบริหารความเส่ียงตามโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนําข้อมูลจากรายงานการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานภายในวิทยาเขต มาระบุ
วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงในระดับวิทยาเขต และจัดทํารายงานพร้อมแผนบริหารความเส่ียงของ 
วิทยาเขตเสนอมหาวิทยาลัย 

ระดับหน่วยงาน มีคณบดี/ผู้อํานวยการเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี/รองผู้อํานวยการและ
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายของแต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ระดับหน่วยงาน มีหน้าที่ในการนํา
นโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติ และจัดทํารายงานพร้อมแผนบริหารความเส่ียงของ
หน่วยงานส่งประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงวิทยาเขต 

2. มีการวิ เคราะห์และระบุความเสี่ ยง  และปัจจัยที่ ก่อให้ เกิดความเสี่ ยงอย่าง น้อย  3 ด้าน  
ตามบริบทของสถาบัน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้ง 3 ระดับ มีการวิเคราะห์ ระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง 
ที่อาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน 
(7.4-2-1) และมหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ปี 2555 โดยกําหนดให้
หน่วยงานต่างๆ พิจารณาระบุความเส่ียงตามภารกิจในแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินบัญชี พัสดุ สารสนเทศ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน (7.4-2-2) ทั้งนี้ในแต่ละด้านได้คํานึงถึงความเส่ียง 
จากเหตุการณ์ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความครบถ้วนถูกต้อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลด้วย  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน 
ข้อ 2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้ง 3 ระดับได้ดําเนินการในขั้นตอนและวิธีการตามคู่มือการบริหารความ
เส่ียงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัย (7.4-3-1) โดยกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 
ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกําหนดเป็นเกณฑ์เชิง
คุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก รวมทั้งได้กําหนดเกณฑ์ระดับของความเสี่ยง 
(Degree of Risk / Risk Matrix) ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ทั้งนี้คณะกรรมการนําความเส่ียง
และปัจจัยเส่ียงที่ได้ระบุไว้ในแต่ละด้าน มาประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง โดยประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดในอนาคต และประเมินความรุนแรงของผลกระทบ โดยประเมินจากผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ระดับของความเส่ียงว่าอยู่ในระดับความเส่ียงสูงมาก สูง ปานกลาง 
หรือน้อยพร้อมทั้งจัดเรียงลําดับให้ความเส่ียงดังกล่าว (7.4-3-2)      

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน เมื่อคณะกรรมการฯ 
จัดเรียงลําดับปัจจัยเส่ียงจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และน้อยแล้ว คณะกรรมการฯ ได้กําหนดระดับความเส่ียง 
ที่ยอมรับได้ คือ ระดับน้อยและปานกลาง สําหรับความเส่ียงระดับสูงและสูงมากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ประเมิน
มาตรการการควบคุม พร้อมทั้งกําหนดมาตรการจัดการความเส่ียง รวมทั้งผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จในแผน
บริหารความเส่ียง รายละเอียดดังนี้ 
 ระดับหน่วยงาน  มีการจัดทําแผนฯ 63 หน่วยงาน ซึ่งมีความเส่ียงรวม 493 ความเส่ียง และได้กําหนด
มาตรการจัดการความเส่ียง 739 มาตรการ  
 ระดับวิทยาเขต  มีการจัดทําแผนฯ ทั้ง 4 วิทยาเขต ซึ่งมีความเส่ียงรวม 45 ความเส่ียง และได้กําหนด
มาตรการจัดการความเส่ียง 105 มาตรการ  ประกอบด้วย 
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  วิทยาเขตบางเขน มีความเส่ียงรวม 9 ความเส่ียง และได้กําหนดมาตรการจัดการความเส่ียง  
22 มาตรการ 
  วิทยาเขตกําแพงแสน มีความเส่ียงรวม 12 ความเส่ียง และได้กําหนดมาตรการจัดการความเส่ียง 
34 มาตรการ 
  วิทยาเขตศรีราชา มีความเสี่ยงรวม 20 ความเส่ียง และได้กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง  
38 มาตรการ 
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความเส่ียงรวม 4 ความเส่ียง และได้กําหนด
มาตรการจัดการความเส่ียง 11 มาตรการ 

ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ได้จัดทําแผนบริหารความเส่ียง
ของมหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์ความเส่ียงในแผนบริหารความเส่ียงแต่ละวิทยาเขต ความเส่ียงทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และภัยพิบัติ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงความ
เส่ียงจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีความเส่ียงที่สําคัญตามแผนฯ รวม 15 
ความเส่ียงและได้กําหนดมาตรการในการจัดการความเส่ียง 33 มาตรการ (7.4-4-1) พร้อมทั้งมีการแจ้งผู้รับผิดชอบ
ให้ดําเนินการตามแผนฯ และได้นําเสนอแผนฯ เข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ (7.4-4-2) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ได้ติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนฯ ทั้งระดับหน่วยงานย่อย ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 และ  
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 (7.4-5-1) รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ (7.4-5-2) เสนออธิการบดี และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในแต่ละระดับ ได้นําผลการดําเนินการตามแผนบริหาร 
ความเส่ียงในงวดก่อนที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้ดําเนินการ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภามหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์และบริหารความเส่ียง
ตามกระบวนการในรอบปีถัดไป (7.4-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ. ที่ 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.4-2-1 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
7.4-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง นโยบายการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
7.4-3-1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 
7.4-3-2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 
7.4-4-2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย 
7.4-5-1 บันทึกข้อความขอให้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.4-5-2 เอกสารสรุปการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

คร้ังท่ี 3/2555 วันท่ี 30 สิงหาคม 2555 
แหล่งข้อมูล  :   คณะ สถาบัน สํานัก กอง และวิทยาเขตต่าง ๆ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
เป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ย 4.51   

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี ้

1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ที่ทีก่ําหนดในพระราชบัญญัตขิองสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากบันโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของตน้สังกัด และหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
4. สภาสถาบันกาํกับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน  
  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  โดยให้
คณะกรรมการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านได้ประเมินตนเอง และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  การประเมินฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประมวลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2555 ได้พิจารณารายงานผลการ
ประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ เสนอ โดยสรุปผลการประเมินฯ ใน 2 ส่วน ดังนี้ 

1. การประมวลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  สภามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยกรรมการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน 32 คน มีการประชุมปกติใน 
วันจันทร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระปกติรวม 10 ครั้ง  
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉล่ียร้อยละ 87.4  โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมสูงกว่าร้อยละ 
75 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดและมีการประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 25 คน  
คิดเป็นร้อยละ 80.7 โดยในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยจึงงดการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยเริ่มการประชุมเวลา 13.43 น. ซึ่งล่าช้ากว่า 
ที่กําหนดเฉล่ีย 13 นาทีและเลิกการประชุมโดยเฉล่ียเวลา 17.13 น. ซึ่งล่าช้ากว่ากําหนดเฉล่ีย 43 นาที โดยระยะเวลา 
ที่ใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระหว่าง 2 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง 25 นาที คิดเป็น
ระยะเวลาประชุมเฉล่ีย 3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อครั้ง โดยมีจํานวนวาระ/เรื่องที่เข้าสู่การประชุมในแต่ละครั้งระหว่าง  32–69 
วาระ/เรื่องคิดเป็นจํานวนเฉล่ีย 45 วาระ/เรื่องต่อครั้งดังนั้น ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละวาระ/เรื่องอยู่ระหว่าง   
3-7 นาที คิดเป็นระยะเวลาโดยเฉล่ียในการประชุมแต่ละวาระ/เรื่อง 4 นาที 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2555   
  คณะกรรมการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ได้จัดส่งแบบประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 30 คน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
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มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  3 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้บริหาร 8 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 8 คน ได้รับข้อมูลตอบกลับ จํานวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.3 
  ผลการประเมินตนเองฯ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
ตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างมาก” คือ มีผลการประเมินเฉล่ีย 
2.60 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เทียบเป็น 4.33 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ. ที่ 12 ค่าเฉล่ีย 4.51  ค่าเฉล่ีย 4.33  4.33 ไม่บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

12 – 1 รายงานการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
12 – 2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ระบบการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาท 

ของสภามหาวิทยาลัย 
12 – 3 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของ

สภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
แหล่งข้อมูล  :  กองกลาง 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองกลาง 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
เป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ย 4.80    

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหาร โดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการดําเนินงาน 
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  
โดยให้คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศสภามหาวิทยาลัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
  คณะกรรมการประเมินฯ ได้กําหนดวิธีการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
โดยมุ่งเน้นหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกวิทยาเขต และมีความโปร่งใสในกระบวนการดําเนินงาน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้กําหนดกรอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเยี่ยมหน่วยงานพร้อมกับสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต
และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต เพื่อนําข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณา โดยมีองค์ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 
  1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีแถลงต่อสภามหาวิทยาลัย  
  2. ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
  3. ผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ  
  4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า 
และหลักการมีส่วนร่วม 
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้พิจารณารายงานผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่คณะกรรมการประเมินฯ เสนอ โดย
มีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีในภาพรวมได้คะแนน 96 จากคะแนนเต็ม 100 (คิดเป็นร้อยละ 96.00) 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” เทียบเป็น 4.80 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ. ที่ 13 ค่าเฉล่ีย 4.80 ค่าเฉล่ีย 4.80 4.80 คะแนน บรรลุ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
แหล่งข้อมูล  :  กองกลาง 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   กองกลาง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน คือ การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม 
ให้หน่วยงานพัฒนาระบบการหารายได้ในทุกภารกิจ เร่งรัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และแสวงหา
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1  
ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน 
อยู่ในระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.10 
 

ตารางที่ 2.10 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ    
สกอ. 
8.1 

ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

รวม 5.00  
คะแนน 

5.00  
คะแนน 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
เป้าหมาย : 7 ข้อ 

 
  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปี ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบั ติการในแต่ละพันธกิจและ

การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่าง

น้อยปีละ 2 คร้ัง 
  5. 

 
มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

  6. 
 

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันกําหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

  ผลการดําเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ  ดังนี้ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผน 

กลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการประเมินความต้องการทรัพยากรที่ใช้ 
ในการดําเนินงาน รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนของมหาวิทยาลัยได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาล เงินรายได้ เงินบริจาค รายได้จากการดําเนินงานกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยแยกประเภทรายรับตามที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้  
พ.ศ. 2545 ได้แก่ เงินรายได้ซึ่งเป็นรายได้หลักจากการจัดการศึกษา เงินรายได้จากการบริการจัดการ เงินรายได้ 
จากการบริหารงา, เงินรายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย ฯลฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีรายได้และสิทธิประโยชน์จากการ
ดําเนินงานกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย เช่น เงินรายได้จากการจัดงานเกษตรแฟร์ งานพระราชทานปริญญาบัตร 
ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับอย่างสม่ําเสมอทุกปี โดยมหาวิทยาลัยนําเงินรายได้ดังกล่าวมาสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยและนโยบายการพัฒนา มก. 

สําหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดสรร
จําแนกตามแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน ในกรณีที่มีโครงการใหม่ระหว่างปี มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
จัดสรรเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้หน่วยงานจากเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (8.1-1-1, 8.1-1-2,  
8.1-1-3) 
 อน่ึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑก์ารจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2.1 มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน รายได้หลักของมหาวิทยาลัยเป็นรายได้
จากการจัดการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายได้จากการศึกษามีสัดส่วน 
63.57% สัดส่วนระหว่างภาคปกติ : ภาคพิเศษ คือ 56.83 : 43.17  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในการบริหาร
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จัดการโครงการพิเศษ เพื่อเป็นแหล่งทุนที่สนับสนุนการดําเนินงานของภาคปกติของหน่วยงานได้  ในการบริหาร
จัดการรายได้จากการศึกษา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายสํานักทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบในการดําเนินการ 
ทั้งในเรื่องการจัดเก็บเงินรายได้ และการจัดสรรรายได้ให้หน่วยงาน อนึ่งในภาคปลายปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย
มีนโยบายในการจัดเก็บรายได้จากการศึกษาของภาคพิเศษ ทุกโครงการ และค่าเล่าเรียน ภาคปลายของโรงเรียน
สาธิต แห่ง มก. ผ่านระบบ Bill Payment โดยส่วนกลางเป็นผู้ดําเนินการเพื่อให้ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา เป็นระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

รายได้จากการพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ เงินรายได้ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้สํานักงานบริการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม รับผิดชอบ
บริหารจัดการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน และองค์กรภายนอก มีระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการดําเนินงาน 
ที่ชัดเจนรวมทั้งกําหนดกลไกในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน เช่น การยืมเงิน
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ทดรองจ่ายให้นักวิจัยในการดําเนินงานทั้งโครงการพัฒนาวิชาการ และงานวิจัย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 รายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ มีสัดส่วน 6.68% 

 มหาวิทยาลัยได้มีการนําเงินรายได้ไปหาประโยชน์โดยนําไปลงทุนซ้ือตราสารหน้ี ตราสารทุน  
ฝากธนาคารตามระเบียบเงินรายได้ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน โดยคํานึงถึงสภาพคล่องทางด้านการเงิน
ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีรายได้จากการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกปี เช่น งานเกษตรแฟร์ 
งานพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น รวมทั้งการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยสํานักงานทรัพย์สินเป็น
ผู้ดําเนินการ เช่น โครงการให้บริการอาหารภาคค่ํา (KU Night Food) ,โครงการ KU MINI SHOP (ค่าเช่าอาคาร) 
KU KU Night Market (จําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค หลังเวลาราชการ) เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการ
ระดมทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนและองค์กรภายนอก ร่วมทั้งศิษย์เก่า เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
อย่างต่อเนื่อง 

 อนึ่งจากนโยบายการจัดเก็บรายได้จากการศึกษาของภาคพิเศษทุกโครงการ และค่าเล่าเรียนของโรงเรียน
สาธิตแห่ง มก.  นอกจากจะลดขั้นตอนการดําเนินการของหน่วยงานที่มีรายได้แล้ว มหาวิทยาลัยสามารถได้รับเงิน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอย่างทันการณ์ และนําไปลงทุนหาผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น 

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายส่งเสริมหน่วยงาน จากการใช้บริการจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 
เช่น การจัดเล้ียง การใช้บริการห้องประชุม การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นรายได้-ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้มีการพัฒนาในด้านการวิจัย 
ผลิตทดลองผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพเป็นการเพิ่มรายได้ของหน่วยงาน   (8.1-2-1, 8.1-2-2, 8.1-2-3, 8.1-2-4) 

2.2 มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ให้หน่วยงาน
อย่างเหมาะสมเพื่อการดําเนินการตามภารกิจในแต่ละด้าน  

การจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้หน่วยงานตามภารกิจ และได้สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน เพื่อการ
ดําเนินการตามภารกิจในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษา สัดส่วน 58.59% เป็นงบประมาณสนับสนุนรองรับโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อการจัด
การศึกษา เช่น การก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน การพัฒนากําลังคน 
ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี) และการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
 2. ด้านวิจัย สัดส่วน 36.28% สนับสนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ซึ่งเป็นโครงการรองรับการเป็นศูนย์กลางความรู้ในแต่ละสาขา อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งทางวิชาการขั้นสูงในเชิงลึกและบูรณาการ 
 3. การบริการวิชาการ สัดส่วน 4.44% เช่น โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นงบประมาณ
ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพทางด้านการเกษตร  โครงการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมไทยฮาลาลเพ่ือการส่งออก 
 4. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สัดส่วน 0.69% เช่น โครงการพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรและธรรมชาติ
วิทยา เพื่อเป็นงบประมาณในการเผยแพร่ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 5. เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น เช่น โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(Development Policy Loan : DPL) และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย 
 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้หน่วยงานจัดทํา
ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ในลักษณะที่ไม่ส่งผลให้เกิดงบประมาณขาดดุล โดยรายได้สุทธิต้องมีสัดส่วนที่เพิ่ม
สูงขึ้น มีการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ และเน้นการจัดสรรงบประมาณตามระบบต้นทุนกิจกรรมรวม (Activity-Cased 
Custing) โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เกินร้อยละ 85 ของประมาณการรายได้ประจําปี โดยอีกร้อยละ 15  
ให้เหลือไว้เป็นทุนสํารอง หรือทุนสะสมของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการเฉพาะกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลาง มก. (งบกลาง) และรายได้แหล่งอื่นๆ ตามนโยบายการพัฒนา มก. 
ในภารกิจแต่ละด้านดังนี้ 

1. การจัดการศึกษา ให้ทุนการศึกษา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (เสนอผลงานทางวิชาการ) 

2. ด้านวิจัย ให้ทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
3. ด้านบริหารจัดการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคา, การพัฒนาระบบการบริหารกรอบ

อัตรากําลังบุคลากรเงินรายได้ (e-Personnel Management) การปรับปรุงระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย โดยนํา
ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resources Planning : ERP) มาใช้ในการพัฒนาระบบบัญชีและ
การเงินของมหาวิทยาลัย การจัดเตรียม Hardware และระบบสนับสนุนการทํางานระบบ ERP และโครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อนําระบบ ERP สู่การปฏิบัติ 

4. การให้บริการนิสิต สนับสนุนการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึกษา และสนับสนุนโครงการขยายเวลาเปิดบริการสํานักหอสมุดในวันอาทิตย์และตลอด 24 ชั่วโมง 

2.3 มหาวิทยาลัยฯ มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการใช้จ่ายเงิน
ของมหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545   
ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน ประเภทของรายรับ อํานาจในการอนุมัติเบิกจ่ายในส่วนของรายได้ที่ได้รับจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น รายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ รายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย รายได้จากการประยุกต์
และบริการวิชาการ รายได้จากการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีระเบียบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ชัดเจน  
มีการกระจายอํานาจในการอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน/จ่ายเงินให้กับหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการดําเนินการมีการกําหนดให้หน่วยงานมีเงินสํารองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 10% ของเงินรายได้หน่วยงาน 
และเงินทดรองจ่ายได้ในวงเงิน 1 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการในการชําระหนี้ได้รวดเร็วขึ้น  
มีการกําหนดปฏิทินในการบริหารเงินงบประมาณ เงินรายได้ การบริหารงานพัสดุ เพื่อกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกําหนดให้หน่วยงานจัดทํางบกระทบยอดความถูกต้อง ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท 
ที่สําคัญ เช่น เงินฝากกองคลัง เงินสํารองจ่าย เงินรายได้โครงการพัฒนาวิชาการ เงินอุดหนุนวิจัย ฯลฯ โดยรายงาน
ผลให้มหาวิทยาลัยทราบทุกรายไตรมาส (8.1-1-2, 8.1-2-1, 8.1-2-6) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน และจัดเตรียมงบประมาณเงินรายได้ประจําปี ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในแต่ละพันธกิจ  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมสําหรับโครงการเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเน้นในเรื่อง
การพัฒนาสถาบันและการพัฒนาบุคลากร เช่น การสนับสนุนในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
การก่อสร้างอาคารด้านการเรียนการสอน การให้ทุนวิจัย การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อการเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น (8.1-2-4) ทั้งนี้ในระหว่างปีมหาวิทยาลัยมีการปรับแผนงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 



 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 หนา 315 
 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ  
2 คร้ัง   มหาวิทยาลัยฯ  มีการจัดทํารายงานการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ตามรูปแบบ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด และรายงานผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี ประกอบด้วย รายงานฐานะ
การเงิน เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย รายงาน
ลูกหนี้เงินยืม เป็นต้น และได้รายงานงบการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางทราบตามระเบียบภายในระยะเวลาที่กําหนด (8.1-4-1, 8.1-4-2, 8.1-4-3) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง  มหาวิทยาลัยฯ มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย พบว่า
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคมีอัตราสูงขึ้นทุกปี มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรณรงค์และประเมินผลการประหยัด
พลังงาน เพื่อจัดทํามาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน 
และลดใช้พลังงานทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานภายใต้สังกัด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลงได้ 
(8.1-5-1) 

มหาวิทยาลัยนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการนําเงินรายได้ไปลงทุนหาผลประโยชน์ ซึ่งต้องคํานึงถึงสภาพคล่องทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 
(8.1-2-2, 8.1-5-2) รวมทั้งได้ดําเนินการวิเคราะห์เรื่องการชําระคืนเงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์  
ของมหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจําทุกเดือน (8.1-5-3) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด  มหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ 
สําหรับโครงการพิเศษมีการรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานมหาวิทยาลัยทราบทุกโครงการ
เป็นประจําทุกปี ตามระเบียบ (8.1-6-1, 8.1-6-2) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้มีการปรับปรุงงาน 
ด้านการเงินและบัญชีอย่างเร่งด่วน 4 ประการ คือ ระบบบัญชี วิชาการทางบัญชี พัฒนาบุคลากรด้านบัญชีการเงิน 
และระบบการรายงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการปรับปรุงระบบบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนําระบบ
บริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติ (Enterprise Resources Planning : ERP) มาใช้งานด้านบัญชีการเงินของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเข้าระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติ (8.1-6-3) 
และเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  ผู้บริหารระดับสูงได้กําหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานข้อมูล 
ทางการเงิน พร้อมสรุปวิเคราะห์และนํารายงานผลจากข้อมูลทางการเงินแจ้งเวียนหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้
เงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย (8.1-7-1, 8.1-7-2) มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานผล
การเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่ ว ไป  เพื่อติดตามผลการใช้จ่ ายเงินในหมวดดังกล่าว  ให้ เ ป็นไปตามระเบียบ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด (8.1-7-3) และติดตามในเรื่องลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย เพื่อเร่งรัดให้มีการชําระคืน
เงินยืมตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ผู้บริหารระดับสูงนํารายงานเงินคงเหลือของหน่วยงานในแต่ละวิทยาเขต ผนวกกับข้อมูลทางการเงิน 
บางรายการ เช่น รายงานการใช้จ่ายงบกลาง ใช้ในการวางแผนในการตัดสินใจในการจัดสรรเงินสนับสนุน 
ให้หน่วยงานเพิ่มเติมจากเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (8.1-7-4, 8.1-7-5) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
8.1-1-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2554
8.1-1-3 เอกสารงบประมาณเงินรายได้  เอกสารงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 
8.1-1-4 โครงการอบรม เร่ือง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
8.1-2-1 ระเบียบโครงการพัฒนาวิชาการ ระเบียบเงินอุดหนุนวิจัย
8.1-2-2 เอกสารสรุปการนําเงินรายได้ไปหาประโยชน์ ปีงบประมาณ 2555
8.1-2-3 สรุปรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2555
8.1-2-4 นโยบายและผลงานการบริหาร มก. ในรอบปีท่ี 1 ของวาระที่ 2  

(16 ก.พ.54-15 ก.พ.55) รายงานประจําปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
8.1-2-5 เอกสารแสดงรายการท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนหน่วยงานตามนโยบายการพัฒนา 

เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนโยบายการพัฒนา มก.
8.1-2-6 ปฏิทินการบริหารเงินงบประมาณ เงินรายได้ การบริหารงานพัสดุ ประจําปี 2555 
8.1-2-7 รายงานผลการตรวจสอบยอดคงเหลือของหน่วยงาน 
8.1-4-1 รายงานงบการเงนิประจําเดือน/รายไตรมาส 
8.1-4-2 รายงานลูกหนี้เงินยืม 
8.1-4-3 รายงานงบการเงนิเสนอสภามหาวิทยาลัย 
8.1-5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน 
8.1-5-2 รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
8.1-5-3 รายงานการชําระหน้ีเงินสหกรณ์ 
8.1-6-1 รายงานประจําปสีํานักงานตรวจสอบภายใน 
8.1-6-2 รายงานการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ 
8.1-7-1 กําหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน 
8.1-7-2 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรายไตรมาส 
8.1-7-3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนท่ัวไป 
8.1-7-4 รายงานเงินคงเหลือของหน่วยงานทุกวิทยาเขต 
8.1-7-5 รายงานการใช้เงินงบกลาง มก. 

แหล่งข้อมูล  :  กองคลัง 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองคลัง  
 

 

 

 

 



 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 หนา 317 
 

 
 

ระบบประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหาร
การศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญการประกันคุณภาพภายในโดยมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอก โดยครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต ทั้งนี้ได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร รวมทั้งมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลในภาพรวมให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในทุกภารกิจ
ในทุกด้านและนําพาให้มหาวิทยาลัยสู่สากลและบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง 
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.35 คะแนน อยู่ในระดับดี สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.34 คะแนน อยู่ในระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.11 
ตารางที่ 2.11  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สกอ. 
9.1 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

8 ข้อ 8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5) 

8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5)   4.00 4.00 

สมศ.  
15 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน
เฉลี่ย 4.70 

คะแนนเฉลี่ย 
4.70 

คะแนนเฉลี่ย 
4.68   4.70 4.68 

 รวม 4.35 
คะแนน 

4.34 
คะแนน 

 ผลการประเมิน ดี ดี 
 
 
 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป้าหมาย : 8 ข้อ   

        

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

  3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
  4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุมติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปี ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ท้ัง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

  7. 
 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

  8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน  8 ข้อ  ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 กําหนดรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายใน ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 
ระดับหน่วยงาน (คณะวิชา สถาบัน สํานัก และหน่วยงานเทียบเท่า) และระดับภาควิชา/สาขาวิชา ฝ่าย ศูนย์ และ
หน่วยงานย่อยภายใน และกําหนดการจัดระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินงานมีความ
เหมาะสมกับระบบการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ (1) ระบบประกันคุณภาพที่ใช้
สําหรับคณะวิชาหรือสถาบันที่ทําหน้าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและมีนิสิตอยู่ในความดูแล คณะวิชาเหล่านี้ต้อง
ดําเนินการครบทั้ง 9 องค์ประกอบ (ตามที่ สกอ. กําหนด) รูปแบบที่ (2) ระบบประกันคุณภาพสําหรับสถาบัน สํานัก 
และหน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานที่ไม่ได้ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตเป็นหลัก แต่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
การบริหารหรือสนับสนุนพันธกิจด้านอื่นๆ หน่วยงานเหล่านี้ต้องดําเนินการ 6 องค์ประกอบ ตามคู่มือระบบประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2548 (9.1-1-1) โดยมีสํานักงานประกันคุณภาพ ทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางในการจัดการและบริหารระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่าย
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ประกันคุณภาพ ทั้งนี้การดําเนินงานประกันคุณภาพในแต่ละระดับจะมีการกําหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละระดับ แต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งมีการประสานงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีสํานักงานประกันคุณภาพเป็นศูนย์กลาง 

1.2 จัดทําแผนงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการดําเนินงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเป็นประจํา
สําหรับหน่วยงานระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงานตาม
แผน การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายใน และการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (9.1-1-2) 

1.3 กําหนดให้ใช้คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 
และปีการศึกษา 2555 (9.1-1-3)  และสําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555  
เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 (9.1-1-4)  และกําหนดให้มี
การจัดทําคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การ
ประเมินคุณภาพภายในสํานักงานเลขานุการมีความชัดเจน และมีแนวทางในการดําเนินการที่สอดคล้องกันในทุกคณะ 
(9.1-1-5) 

1.4 มีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 มาตรฐาน (9.1-1-6) ภายใต้
คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพในคณะกรรมการกิจการนิสิต โดยมีการถ่ายทอดผ่านโครงการ
สัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 
2555 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2555 ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา (9.1-1-7) และจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต และการ
ประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555 สําหรับองค์กรกิจกรรมนิสิต เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2555 และสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 เพื่อทําความเข้าใจถึงแนวทางการตรวจ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต และจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รุ่นที่ 1 ประจําปี 2556 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกรอบการประเมินคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกํากับดูแลรับผิดชอบ ทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนิสิต ผู้นํานิสิตขององค์กรต่างๆ (9.1-1-8) นอกจากนี้ได้จัดโครงการประกวด 1 องค์กรนิสิต 
1 กิจกรรมคุณภาพ เพื่อให้องค์กรนิสิตต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมให้มี
คุณภาพมากขึ้น (9.1-1-9) โดยให้องค์กรนิสิตแต่ละองค์กรส่งผลงาน 1 โครงการ 1 กิจกรรม นิสิตที่มีกระบวนการ 
PDCA ร่วมประกวด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการ โดยกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการระบบงานต่างๆ  
ให้ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามเอกสารคู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย KU.QA 2548  
(9.1-1-1) และคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ ได้พิจารณากําหนดเป้าหมายตามนโยบายการประกันคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2555  
(9.1-2-1) โดยกองกลางได้แจ้งเวียนบันทึกที่ ศธ 0513.10102/1694 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง นโยบายการ
บริหารด้านการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555 – 2556) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 7 มกราคม 2556 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งเวียนนโยบายฯ ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงาน
รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยต่อไป (9.1-2-2) และแจ้งให้
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ รับทราบในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 
(9.1-2-3) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยฯ มีการพิจารณากําหนดตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ์เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติพร้อมกับการพิจารณากําหนดมาตรการส่งเสริม ในตัวบ่งชี้ที่ 18.1  
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ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 (ภายในสถาบัน) และตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 (ภายนอกสถาบัน) โดยผ่านที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 7/2555  
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (9.1-3-1) และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 (9.1-3-2) เพื่อดําเนินการในรอบปีการศึกษา 2554 และปี
การศึกษา 2555 ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการในรอบปีการศึกษา 2554 และปี
การศึกษา 2555 ได้แก่  

- ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คะแนนเฉล่ียของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละด้าน ได้แก่ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ไม่ต่ํากว่า 3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 

2) มาตรการส่งเสริมตามตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
สําหรับปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

 ปีการศึกษา 2554 
 - ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  1 8 . 1  ผลก า ร ช้ี นํ า  ป้ อ ง กั น  หรื อ แก้ ปั ญหาขอ ง สั ง คม ในประ เ ด็ น 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ภายในสถาบัน) 
 - ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นทางการเกษตร 

(ภายนอกสถาบัน) 
 ปีการศึกษา 2555 
 - ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้านปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (ภายในสถาบัน) 
 - ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นเพื่อการกินดีอยู่ดี

ของชาติ (ภายนอกสถาบัน) 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  มีการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1   การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในทุกรอบปีการศึกษา โดยกําหนดให้ทุก
หน่วยงานดําเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในตามแผนงานการประเมินคุณภาพภายใน (9.1-1-2) กําหนดค่า
เป้าหมายการดําเนินงานของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  
กําหนดให้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
(9.1-4-1) และจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ส่งสํานักงานประกันคุณภาพ
ภายในเดือนตุลาคม (9.1-4-2) 

4.2   จัดทํารายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 เพื่อเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10118/102 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 (9.1-4-3) และส่งรายงานการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ สกอ. กําหนดผ่าน
ระบบ CHE QA Online (9.1-4-4) 

4.3   นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่กํากับดูแลในแต่ละภารกิจ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพตามข้ อ เ สนอแนะของคณะกรรมกา รประ เ มิ นฯ  ตามแบบฟอ ร์ม  สปค . 0 1  ตามหนั ง สื อ 
ที่ ศธ 0513.10118/18318 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 (9.1-4-5) เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  มหาวิทยาลัยฯ ใช้กระบวนการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หน่ึงในการสร้างความกระตือรือร้นในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นระบบมากขึ้น และมีส่วนให้แต่ละ
หน่วยงานพบความบกพร่องในแต่ละกระบวนการย่อยของตน ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายในให้รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ทราบและพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01)  
เพื่อแก้ไขจุดอ่อน และหาแนวทางเสริมจุดแข็งในรอบปีการศึกษาถัดไป และติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) อย่างต่อเนื่อง (9.1-5-1) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 
กลยุทธ์ พบว่า ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้จํานวน 31 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 93.34 โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
พ.ศ. 2552 – 2555 ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2556 มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 33 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 
72.73 (9.1-5-2)  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ  มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลนิสิต ฐานข้อมูลการบริหารหลักสูตร ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ฐานข้อมูลงานบุคคล และฐานข้อมูลงานการเงิน ซึ่งดําเนินการในเรื่อง ระบบ ERP (9.1-6-1) มีการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล Uninet ที่สามารถนําไปใช้ได้ในหลายๆ ด้าน 
นอกจากน้ี ยังได้ดําเนินการนําสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานประกันคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) รวมทั้งเอกสารสารสนเทศต่างๆ ที่สํานักงานประกัน
คุณภาพจัดทําขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน (9.1-6-2) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน   มีการดําเนินการ ดังนี้ 

7.1 นิสิต มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอน จากผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (9.1-7-1) 

7.2 ผู้ใช้บัณฑิต มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (9.1-7-2) 

7.3 ผู้ ใช้บริการ  มี ส่วนร่วมจากการสํารวจความต้องการของชุมชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการของโครงการกิจกรรมให้บริการวิชาการระดับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก (9.1-7-3) 

7.4 บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เกี่ยวกับภาวะการหางานทําของบัณฑิต เพื่อประเมินผลว่า มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใดและควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง เพื่อจะได้นําข้อมูลไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อการผลิตบัณฑิตในอนาคต (9.1-7-4) 

7.5 ผู้นํานิสิตเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประสานงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต และสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 498/2555 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 (9.1-7-5) ซึ่งดําเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด จากเดิม 2 หน่วยงาน เป็น 10 หน่วยงาน ได้แก่  
1) สภาผู้แทนนิสิต 2) องค์การบริหาร องค์การนิสิต 3) สโมสรคณะวิทยาศาสตร์ 4) สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์  
5) สโมสรคณะวนศาสตร์ 6) สโมสรคณะบริหารธุรกิจ 7) สโมสรคณะมนุษยศาสตร์ 8) สโมสรคณะศึกษาศาสตร์   



 

หนา 322 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

 
9) สโมสรคณะเศรษฐศาสตร์ และ 10) สโมสรคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยดําเนินการประเมินเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2556 (9.1-7-6) 

7.6 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนระดับ
สถาบัน สํานัก ได้เรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร  นิสิต ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับการสัมภาษณ์และ
เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัย (9.1-7-7) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1) มีการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพที่สอดรับกับนโยบายและการพัฒนาพันธกิจในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานประกันคุณภาพ 
เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการ ได้แก่ โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ และการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประจําปี 2556  ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน (9.1-8-1) โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2555 เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1-8-2) 

2) การสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพจากภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเครือข่าย
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 2 เครือข่าย ได้แก่ 1. เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย 12 
แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การประชุมคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (9.1-8-3) โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-8-4) โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem 
Rajabhat University, Quality Assurance Day; CRU QA Day) เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี ในการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ไปใช้ดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา (9.1-8-5) โครงการเสวนา 
“ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 (9.1-8-6)  
2. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จํานวน 31 สถาบัน เป็นประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยได้รับมอบหมายจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น (C-IQA) เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 
(9.1-8-7) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ 
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์   มีการดําเนินการ ดังนี้ 

9.1 กําหนดวัตถปุระสงค์ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประเมินฯ ค้นหา
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ เพื่อเป็น
ต้นแบบในการแลก เป ล่ียน เรี ยนรู้ ร่ วมกั น  ( 9 . 1 -9 -1 )  สอดรั บกั บการจั ด โครงการรา งวั ล คุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนโยบายให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง
ปัจจุบัน เพื่อเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยผลักดันระบบคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรที่สร้างคุณค่าจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ นําไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งปีการศึกษา 2555 มีหน่วยงานได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 
ประจําปี 2555 จํานวน 27 ผลงาน (9.1-9-2) แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 

1) ประเภทหน่วยงานคุณภาพ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 3 ผลงาน และระดับดี 3 ผลงาน 
2) ประเภทพันธกิจของหน่วยงาน ได้รับรางวัลดี 1 ผลงาน 
4) ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 3 ผลงาน    
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3) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 6 ผลงาน 
แลระดับดี 2 ผลงาน 

5) ประเภทรางวัลพิเศษผลงานภาคโปสเตอร์จากผลงานที่มีคะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรก 
จํานวน 6 ผลงาน คือ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละประเภท ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1  ผลงานที่นําเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จํานวน 3 ผลงาน 
 ประเภทที่ 2  ผลงานที่นําเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ จํานวน 3 ผลงาน 

9.2 สํานักงานประกันคุณภาพ มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติ 
ที่ดีให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีหน่วยงานภายนอกสนใจ ระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอเข้าศึกษาดูงาน จํานวน 4 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 2. นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มก. 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ  
4. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (9.1-9-3) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 หรือ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ. ที่ 9.1 8 ข้อ 8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5) 

4.00  บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2548 
9.1-1-2 แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน 
9.1-1-3 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554  

และปีการศึกษา 2555   
9.1-1-4 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554  

และปีการศึกษา 2555 
9.1-1-5 คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556  
9.1-1-6 มาตรฐานการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 มาตรฐาน 
9.1-1-7 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 
9.1-1-8 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 1  

ประจําปี 2556 
9.1-1-9 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต และการประกวด  

1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555 สําหรับองค์กรกิจกรรมนิสิต และ
สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-2-2 หนังสือท่ี ศธ 0513.10102/1694 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2556 เร่ือง นโยบายการบริหาร 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2556) 

9.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2556 

9.1-3-1 รายงานการประชุมคณบดี คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 
9.1-3-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม  2555 
9.1-4-1 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก และหน่วยงานสนับสนุน 

ประจําปีการศึกษา 2555 
9.1-4-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะวิชา สถาบัน 

สํานัก และหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-4-3 หนังสือท่ี ศธ 0513.10118/102 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2556 เร่ือง รายงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555  
9.1-4-4 หนังสือท่ี ศธ 0513.10118/102 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2556 เร่ือง รายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-4-5 หนังสือท่ี ศธ 0513.10118/18318 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2555  เร่ือง พิจารณาจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (สปค.01) และ (สปค.02)  
จากรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 

9.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
และ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-6-1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ 
9.1-6-2 เว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) 
9.1-7-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
9.1-7-2 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ สมศ. 2) และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.2) 
9.1-7-3 ผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ ของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ คณะ สถาบัน และสํานัก 
9.1-7-4 ผลการประเมินภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
9.1-7-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 498/2555 เร่ือง เปลี่ยนแปลงและแต่งต้ัคณะอนุกรรมการ

ดําเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน 
9.1-7-6 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2555 ของสภาผู้แทนนิสิต 

องค์การบริหาร องค์การนิสิต และสโมสรนิสิต 
9.1-7-7 หนังสือขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
9.1-8-1 โครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ และการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจําปี 2556   

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
9.1-8-2 สรุปโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 6 ประจําปี 2555 
9.1-8-3 การประชุมคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คร้ังท่ี 1 

คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 
9.1-8-4 โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-8-5 โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat 
University, Quality Assurance Day; CRU QA Day) 

9.1-8-6 โครงการเสวนา “ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา” 
9.1-8-7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น (C-IQA) เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะการ

ปรับปรุงตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  
9.1-9-1 วัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
9.1-9-2 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 6 ประจําปี 2555 
9.1-9-3 รายงานผลการประเมินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประจําปีการศึกษา 2555 

แหล่งข้อมูล  :  สํานักงานประกนัคุณภาพ กองแผนงาน คณะวิชา สถาบัน สํานัก  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานประกันคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 15 : ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
เป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ย 4.70   
 

เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดเน้นในการผลิตบัณฑิตและวิจัยให้มีคุณภาพ รวมทั้ง

สร้างสรรค์ผลงานและผลผลิตที่สอดคล้องตามความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และเพื่อแสดง
คุณภาพของผลการดําเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบคุณภาพ มีผลการประเมิน 
ที่ระดับคะแนน 4.70 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการ คะแนนเฉล่ีย 4.68 
คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมินเป้าหมาย คะแนนการประเมิน  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมผลการดําเนนิงาน (ตามตัวบ่งชีข้อง สกอ. 23 ตวับ่งช้ี)  4.70  
คะแนน 

4.68
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  5.00  5.00  
สกอ. 
1.1 

กระบวนการ 
พัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   4.27  4.27  
สกอ. 
2.1 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

3 ข้อ 
4 ข้อ 

(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3  
และ 7) 

4 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3  

และ 7) 
  3.00 3.00 

สกอ. 
2.2 

อาจารย์ประจํา 
ท่ีมีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 55 
1,612.50 ร้อยละ 

57.59 
1,612.50 ร้อยละ 

57.59   4.80 4.80 
2,800 2,800 

สกอ.
2.3 

อาจารย์ประจํา 
ท่ีดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 21 
564.50 ร้อยละ 

20.16 
564.50 ร้อยละ 

20.16   3.36 3.36 2,800 2,800 

สกอ. 
2.4 

ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมินเป้าหมาย คะแนนการประเมิน  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 
2.5 

ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.6 

ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 3, 4, 5 

และ 6) 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 3, 4, 5 

และ 6)
  3.00 3.00 

สกอ. 
2.7 

ระบบและกลไก 
การพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.8 

ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00  5.00  
สกอ. 
3.1 

ระบบและกลไก 
การให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
3.2 

ระบบและกลไก 
การส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

มก. 
3.3 

ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00  4.82 
สกอ. 
4.1 

ระบบและกลไก 
การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
4.2 

ระบบและกลไก 
การจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมินเป้าหมาย คะแนนการประเมิน  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 
4.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ค่าเฉลี่ย
4.51 

 
ค่าเฉลี่ย 
5.00 

 

 
ค่าเฉลี่ย 
4.46 

 

  5.00 4.46 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 5.00  5.00  
สกอ. 
5.1 

ระบบและกลไก 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

4 ข้อ 5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

  5.00 5.00 

สกอ. 
5.2 

กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00  5.00     

สกอ. 
6.1 

ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 6)   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 5.00  5.00 

สกอ. 
7.1 

ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผู้บริหาร 
ทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.2 

การพัฒนาสถาบัน 
สู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.3 

ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.4 

ระบบบริหาร 
ความเสี่ยง 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 5.00  5.00  
สกอ. 
8.1 

ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.00  4.00  
สกอ. 
9.1 

ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

8 ข้อ 8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5) 

8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5)   4.00 4.00 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 15 4.70 คะแนน 4.70 คะแนน 4.70 บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 15 4.70 คะแนน 4.68 คะแนน 4.68 ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :    สํานักงานประกนัคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 9.2 : คะแนนเฉลี่ ยของการประเ มินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   

        

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านสํานึกดี  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  2. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งม่ัน  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  3. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านสร้างสรรค์  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  4. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านสามัคคี  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  5. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง 4  ด้าน  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ สํานึกดี มุ่งม่ัน 

สร้างสรรค์ สามัคคี โดยได้มีการถ่ายทอดให้ทั้งบุคลากรและนิสิตทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการดําเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบุคลิกภาพโดยเฉพาะนิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ดังน้ัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงผลสะท้อนของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
จึงจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นิสิตมีบุคลิก 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (9.2-1-1) ในโครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจําปี 2555 จํานวน 371 
คน (9.2-1-2) ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “สํานึกดี” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตน  
มีความซ่ือสัตย์  สุจริต มีจิตใจที่งดงาม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.89 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินแยกตามวิทยาเขต  ดังนี้ 

วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 4.05 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 3.75 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 3.79 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 3.97 คะแนน 

2. คะแนนเฉล่ียที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “มุ่งม่ัน” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตทํางานและโดยความ
มุ่งมั่นตั้งใจ มีความอดทน มีวิริยะอุตสาหะ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.86 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินแยกตามวิทยาเขต  ดังนี้ 

วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 3.75 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 3.79 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 3.94 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 3.97 คะแนน 

3. คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “สร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้  
มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.22 
คะแนน โดยมีผลการประเมินแยกตามวิทยาเขต  ดังนี้  
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วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 3.79 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 4.33 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 4.34 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 4.44 คะแนน 

4. คะแนนเฉล่ียที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “สามัคคี” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความร่วมมือร่วมใจ 
รู้จักประนีประนอม สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
ภาพรวม 4.00 คะแนน โดยมีผลการประเมินแยกตามวิทยาเขต  ดังนี้  

วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 3.97 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 4.07 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 3.93 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 4.04 คะแนน 

5. คะแนนเฉล่ียที่นิสิตประเมินตนเอง รวมทั้ง 4 ด้าน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย
ภาพรวม 4.03 คะแนน โดยมีผลการประเมินแยกตามวิทยาเขต  ดังนี้ 

วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 4.05 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 3.86 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 4.22 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 4.00 คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

การดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการประเมินผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมิน
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

อัตลักษณ์ที่ 9.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  บรรลุ 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2-1 แบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริมให้นิสิต
มีบุคลิกท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

9.2-2 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริม
ให้นิสิตมีบุคลิกท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สํานักงานประกนัคุณภาพ และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2555 มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน  
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ปัจจัยนําเข้าและกระบวนการที่พัฒนาโดย สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ที่พัฒนาโดย สมศ.ที่เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานอีก 15 ตัวบ่งชี้ (สมศ.1-15) รวมทั้งส้ิน 38 ตัวบ่งชี้  ซึ่งมีเกณฑ์การแปล
ผลการประเมิน ดังนี้ 
  คะแนน 0.00 - 1.50       หมายถึง     การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  คะแนน 1.51 - 2.50       หมายถึง     การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 - 3.50       หมายถึง     การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51 - 4.50       หมายถึง     การดําเนนิงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 - 5.00      หมายถึง      การดําเนินงานระดับดีมาก 
 ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 38 ตัวบ่งชี้  
มีคะแนนผลการประเมิน 4.62 อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 
อยู่ในระดับดีมาก (ไม่คิดรวมคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15  16.1  16.2  17  18.1  18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ที่
3.3)  โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.41 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ จํานวน  
18 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.72 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 16 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมิน 4.39 อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ยังต้องพัฒนาผลการดําเนินงานในด้านปัจจัยนําเข้าและ
ด้านผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น  
 

3.1 การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคณุภาพ  9  ด้าน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 พันธกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อย อีก 5 ประการที่จะสนับสนุน
ให้การขับเคล่ือนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ  
2) กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3) การบริหารและการจัดการ  4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนมีความเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด 
ตัวบ่งชี้รวม 23 ตัวบ่งชี้ โดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้านที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจ
หลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต  
3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ตามกําหนดตัวบ่งชี้จํานวน 38 ตัวบ่งชี้  ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน เพื่อให้
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย   
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ทีใ่ช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ (ป.2) 
 

องค์ประกอบคณุภาพ 
ผลการประเมิน ความหมาย 

ของคะแนน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ 

1.ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผน
ดําเนินการ 

 -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

2.การผลิตบัณฑิต 4.39 4.39 4.00 4.00 4.46 4.46 4.30 4.30 ดี ดี 
3.กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

 -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

4.การวิจัย 5.00 4.46 5.00 5.00 3.95 3.68 4.48 4.25 ดี ดี 
5.การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

 -  - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

6.การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 -  - 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก

7.การบริหารและการ
จัดการ 

 -  - 5.00 5.00 4.57 4.57 4.86 4.86 ดีมาก ดีมาก

8.การเงินและงบประมาณ  -  - 5.00 5.00 -  -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
9.ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

 -  - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

รวม 4.54 4.41 4.72 4.72 4.51 4.39 4.62 4.55 ดีมาก ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   

หากพิจารณาผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ ตามองค์ประกอบ 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ พบว่า ผลการประเมินของ 
คณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ กําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีได้ชัดเจน และ
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมิน
ตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการ
พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพของสังคม   มีการประเมินหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร  แต่ทั้งนี้
พบว่าในปีการศึกษา 2555 ยังมีบางหลักสูตรที่มีการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กําหนด  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ จําเป็นต้อง
ผลักดันให้อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการ
ประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า 
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อให้นิสิตได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
5 ประการ ได้แก่  (1) คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคป์ระกอบที่ 4  การวิจัย  พบว่า ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉล่ีย 
4.48 ได้คุณภาพระดับดี สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนน
เฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัย ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรเงิน และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน รวมทั้งมีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นิสิต วงการวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยฯ ควรต้องเพิ่มการจัดหาระบบการจัดเก็บและติดตามเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่นําไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพที่ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีหลักฐานปรากฎถึงการนําไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม  พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการ
ประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า 
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสามารถให้บริการทางวิชาการสนองต่อความต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  พบว่า ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในภาพรวม 
มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก   สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไก 
การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการบูรณา
การการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการ
ประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า 
มหาวิทยาลัยฯ มีการกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ 
ด้านทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง และการบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการ
ประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า  
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการ
ดําเนินงานทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ
ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า 
มหาวิทยาลัยฯ มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามระบบ ครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  
ผลผลิต  พร้อมทั้งมีการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด แต่ทั้งนี้พบว่าในปีการศึกษา 2555 การนําผล 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยฯ นั้นยังมีการพัฒนาผลการดําเนินการไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 
 

3.2  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สามารถกระจายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการกํ ากับดูแลตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยนั้น  ในปีการศึกษา  2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางที่ 3.2  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพมาตรฐาน (ป.3) 
 

มาตรฐาน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ความหมาย 

ของคะแนน 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

 -  -  -  - 4.59 4.59 4.59 4.59 ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา 

          

ก.มาตรฐานด้านธรรมมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

 -  - 4.86 4.86 4.57 4.57 4.79 4.79 ดีมาก ดีมาก

ข.มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

4.54 4.41 4.56 4.56 4.76 4.56 4.61 4.52 ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ 

 -  - 5.00 5.00 3.95 3.68 4.37 4.21 ดี ดี 

รวม 4.54 4.41 4.72 4.72 4.51 4.39 4.62 4.55 ดีมาก ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ เท่ากับผลการประเมิน
ตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ 
ผ ลิตบัณ ฑิต ได้ อย่ า งมี คุณภาพ  นิ สิ ตมี คุณ ลักษณะของ บัณฑิตที่ พึ งประสง ค์  โดย เฉพาะพฤติ ก ร รม 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้พบว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรต้องเร่งขับเคล่ือนคุณลักษณะบัณฑิตทุกระดับให้มีทักษะต่างๆ ตามที่ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการ รวมทั้งการขับเคล่ือนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เพิ่มขึ้น 
 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 2 ด้าน ได้แก่  
ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ซึ่งหากพิจารณา 
ในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 
เท่ากับผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหาร 
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การอุดมศึกษา ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 
การตัดสินใจ สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ตามกําหนด และการนําผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไปได้ 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมิน
ตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  4.37 ได้ คุณภาพระดับดี  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ  
มีคะแนนเฉล่ีย 4.21 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน รวมทั้ง
การ ขับเคลื่ อนใ ห้มีการ สัง เคราะห์อง ค์ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้ างสรร ค์ เพื่ อ ให้ เกิดประโยชน์ 
ต่อท้องถิ่นและประเทศ เพื่อเสริมสร้างแนวทาง หรือหลักการอันนําไปสู่สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 
 

3.3  การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานอย่าง
ครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งช้ี 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตามมุมมองด้านต่างๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผล
การดําเนินงานตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ดังปรากฏในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3  ผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  
                  (ป.4) 
 

มุมมองด้านบริหาร
จัดการ 

ปัจจัย 
การนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ความหมาย 

ของคะแนน 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR  กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

1.ด้านนักศึกษาและผู้มี 
  สว่นได้ส่วนเสีย 

 -  - 4.67 4.67 4.71 4.71 4.69 4.69 ดีมาก ดีมาก

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.67 4.67 4.78 4.53 4.72 4.65 ดีมาก ดีมาก
3.ด้านการเงิน 5.00 4.46 5.00 5.00  -  - 5.00 4.73 ดีมาก ดีมาก
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้
   และนวัตกรรม 

4.08 4.08 5.00 5.00 3.91 3.71 4.22 4.12 ดี ดี 

รวม 4.54 4.41 4.72 4.72 4.51 4.39 4.62 4.55 ดีมาก ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อน 
ผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
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ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ เท่ากับผลการ

ประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า 
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ และมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉล่ีย 
4.72 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในภาพรวมมีผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การบริหารความเส่ียงและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านการเงิน   พบว่า ผลการประเมินตนเอง  ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  5.00  
ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนน
เฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดสรรเงินสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมมีผลการประเมินคะแนน
เฉล่ีย 4.22 ได้คุณภาพระดับดี สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ในภาพรวมมีผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4.12 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อน
การปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งควรจัดหาระบบการเก็บรวบรวมงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ที่ชัดเจนที่สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยการปฏิบัติจริงและได้นํา
ประโยชน์ มาแสดงถึงการดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 
 

3.4  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน  
และมาตรฐานย่อยอีก 4 ด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยแต่ละแห่งนั้น ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้านดังปรากฎในตารางที่ 3.4 
 

ตารางที่ 3.4  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (ป.5) 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ความหมาย

ของคะแนน 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

                    

(1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00  -  -  -  - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
(2) ด้านวิชาการ 4.08 4.08 3.67 3.67 3.78 3.78 3.82 3.82 ดี ดี 
(3) ด้านการเงิน  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
(4) ด้านการบรหิารจัดการ  -  - 4.83 4.83 4.57 4.57 4.77 4.77 ดีมาก ดีมาก
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ความหมาย

ของคะแนน 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

2.มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจขอสถาบันอุดมศึกษา 

                    

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต  -  - 5.00 5.00 4.59 4.49 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก
(2) ด้านการวิจยั 5.00 4.46 5.00 5.00 3.95 3.68 4.48 4.25 ดี ดี 
(3) ด้านการใหบ้ริการ 
     ทางวิชาการแก่สังคม 

 -  - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ 
     และวัฒนธรรม 

 -  - 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก

รวม 4.54 4.41 4.72 4.72 4.51 4.39 4.62 4.55 ดีมาก ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   
 

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
-  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ  

4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ด้านวิชาการ ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ เท่ากับผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 ได้คุณภาพระดับดี   ด้านการเงิน ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 
เท่ากับผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และด้านการบริหารจัดการ ผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านกายภาพ โดยเฉพาะอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมเพียงพอต่อการจัดการศึกษา และความพร้อมด้านการเงิน มีแผนการเงินที่สามารถจัดสรรได้
ตามพันธกิจและเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการตาม
แผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให้กับอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ รวมทั้งการติดตามให้อาจารย์ปฏิบัติภารกิจตามตําแหน่งอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็น
การผลักดันให้อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ  
ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ด้านการวิจัย ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี 
สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี   ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ  มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามแผน และเป้าหมายได้อย่างมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของจัดการเรียนการสอน  การปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าและ 
มีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งมีการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แต่ทั้งนี้
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พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรต้องเร่งให้มีระบบการจัดเก็บและรวบรวมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และผลงานวิชาการที่ ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน 
ที่สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย ซึ่งแสดงถึงการดําเนินการตามพันธกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย (Common data set) 

 

ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 377
2 -ระดับปริญญาตร ี 126
3 -ระดับ ป.บัณฑิต 1
4 -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - 
5 -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
6 -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดยีวกัน 167
7 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก -
8 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
9 -ระดับปริญญาเอก 83
10 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 83
11 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 316
12 -ระดับอนุปรญิญา 6
13 -ระดับปริญญาตร ี 111
14 -ระดับ ป.บัณฑิต -
15 -ระดับปริญญาโท 139
16 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
17 -ระดับปริญญาเอก 59

18 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

297

19 -ระดับอนุปรญิญา -
20 -ระดับปริญญาตร ี 114
21 -ระดับ ป.บัณฑิต 1
22 -ระดับปริญญาโท 127
23 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
24 -ระดับปริญญาเอก 55
25 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทัง้หมด 99
26 -ระดับอนุปรญิญา -
27 -ระดับปริญญาตร ี 40
28 -ระดับ ป.บัณฑิต -
29 -ระดับปริญญาโท 39
30 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
31 -ระดับปริญญาเอก 20
32 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลกัสูตรจากองคก์รวิชาชีพทั้งหมด 104
33 -ระดับอนุปรญิญา -
34 -ระดับปริญญาตร ี 47
35 -ระดับ ป.บัณฑิต -
36 -ระดับปริญญาโท 37
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
37 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
38 -ระดับปริญญาเอก 20

39 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีย่ังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

115

40 -ระดับอนุปรญิญา -
41 -ระดับปริญญาตร ี 48
42 -ระดับ ป.บัณฑิต -
43 -ระดับปริญญาโท 46
44 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
45 -ระดับปริญญาเอก 21

46 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนด 
ในแต่ละปี) 

291

47 -ระดับอนุปรญิญา -
48 -ระดับปริญญาตร ี 108
49 -ระดับ ป.บัณฑิต 1
50 -ระดับปริญญาโท 125
51 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
52 -ระดับปริญญาเอก 57

53 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

259

54 -ระดับอนุปรญิญา -
55 -ระดับปริญญาตร ี 98
56 -ระดับ ป.บัณฑิต -
57 -ระดับปริญญาโท 112
58 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
59 -ระดับปริญญาเอก 49

60 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลกัสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกีย่วขอ้งกับวชิาชีพของหลักสูตร 

78

61 -ระดับอนุปรญิญา -
62 -ระดับปริญญาตร ี 35
63 -ระดับ ป.บัณฑิต -
64 -ระดับปริญญาโท 29
65 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
66 -ระดับปริญญาเอก  14
67 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 62,282
68 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 49,828
69 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 27
70 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 10,444
71 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก) 6,701
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
72 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข) 3,743
73 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 27
74 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  1,983
75 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 2,800

76 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ แยกตามวฒุิปริญญาหรือ
เทียบเท่า  

2,800

77 -จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  69
78 -จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 1,118.50
79 -จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  1,612.50
80 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 1,624
81 -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 62
82 -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 801
83 -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 761
84 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 611.50
85 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 3
86 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 103.50
87 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 445
88 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 518.50
89 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทยีบเท่า 3
90 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทยีบเท่า 147
91 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 368.50
92 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ 46
93 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 1
94 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 7
95 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 38
96 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลกัสูตร 57,460.18
97 -ระดับอนุปรญิญา  -
98 - -ระดับปริญญาตร ี 51,210.71
99 -ระดับ ป.บัณฑิต 28
100 -ระดับปริญญาโท 5,399.60
101 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - 
102 -ระดับปริญญาเอก 821.88
103 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จดับริการให้นักศึกษา 10,659

104 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้  
Wi-Fi กับสถาบัน 

142,164

105 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.10

106 
ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศกึษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณก์ารศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.92
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 

107 
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกทีจ่ําเป็นอื่นๆ อาท ิงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.87

108 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟา้ ระบบกําจัดของเสยี การจัดการขยะ รวมทัง้มี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคภัียในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.91

109 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จดัเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 9,768
110 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรือ่งการมีงานทํา  7,601
111 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชพีอิสระ) 6,198
112 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ประกอบอาชพีอิสระ 369
113 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา 270
114 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจําอยู่แล้ว -
115 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาต่อระดบับัณฑิตศึกษา 1,054
116 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่อุปสมบท 16
117 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่เกณฑ์ทหาร 25

118 เงินเดอืนหรอืรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉล่ีย) 

15,689.48

119 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 1,834
120 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 718
121 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทัง้หมด (ที่จัดเก็บขอ้มูล สําหรับ สมศ2 16.2) 43

122 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1,834

123 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 -

124 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.97

125 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

718

126 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 - 

127 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.23

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

43

129 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 - 

130 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.43

131 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF  - 
132 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 2,595
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 

133 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก  
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.05

134 
จํานวนรวมของบทความวจิัยที่เป็นผลจากวทิยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ ์หรือ
บทความจากศลิปนิพนธ ์[ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

951

135 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  2

136 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

433

137 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาต ิ

456

138 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 60

139 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท) 

-

140 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรร่ะดับสถาบันหรือจงัหวัด -
141 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ -
142 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ -
143 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน -
144 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ  -
145 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 2,699

146 จํานวนรวมของบทความวจิัยจากวทิยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร ่(ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

163

147 
-จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี ้จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอื่นๆ) 

70

148 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฎในประกาศของ  
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ํากับที่นบัในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

-

149 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความทีน่ับในค่านํ้าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้าํกับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

-

150 
-จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรอื Scopus  
(จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

93

151 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) -
152 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรร่ะดับสถาบันหรือจงัหวัด -
153 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ -
154 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ -
155 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน -
156 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ -
157 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 168
158 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร - 
159 (สบช.)จํานวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) - 
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
160 (สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศกึษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชพีภายใน 1 ปี - 
161 (สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศกึษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน - 
162 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทัง้หมดในปีการศึกษาน้ัน 8,288
163 -ระดับอนุปรญิญา -
164 -ระดับปริญญาตร ี 5,244
165 -ระดับ ป.บัณฑิต 5
166 -ระดับปริญญาโท 2,306
167 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
168 -ระดับปริญญาเอก 733
169 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนฯ 8,288
170 -ระดับอนุปรญิญา -
171 -ระดับปริญญาตร ี 5,244
172 -ระดับ ป.บัณฑิต 5
173 -ระดับปริญญาโท 2,306
174 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
175 -ระดับปริญญาเอก 733

176 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51 

8,288

177 -ระดับอนุปรญิญา -
178 -ระดับปริญญาตร ี 5,244
179 -ระดับ ป.บัณฑิต 5
180 -ระดับปริญญาโท 2,306
181 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
182 -ระดับปริญญาเอก 733

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

183 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.66

184 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.62

185 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี 
แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.69

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 

186 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

3,016

187 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 3,016
188 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร -
189 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 249,041,528
190 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
191 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
192 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
193 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,496,621,227
194 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
195 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
196 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
197 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 2543
198 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,648.50
199 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 160.50
200 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 734
201 จํานวนนักวิจยัประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 199
202 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 193
203 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
204 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6
205 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศกึษาต่อ 257
206 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  160
207 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  34
208 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  63
209 จํานวนนักวิจยัประจําที่ลาศึกษาต่อ 17
210 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   16
211 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   -
212 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

213 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับใน
ค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอื่นๆ) 

1,199

214 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,049
215 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 53
216 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 97

217 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ  
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากบัที่นับในค่านํ้าหนักอื่นๆ) 

157

218 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84
219 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4
220 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 69

221 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอื่นๆ) 

2

222 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
223 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
224 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

225 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus  
(จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอืน่ๆ) 

824

226 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 745
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
227 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 56
228 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23

229 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวัด (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

-

230 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
231 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
232 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

233 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

-

234 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
235 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
236 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

237 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจาํ) 

-

238 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
239 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
240 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

241 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

-

242 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
243 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
244 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

245 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

-

246 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
247 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
248 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
249 จํานวนรวมของผลงานวิจยัทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 532
250 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 0
251 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 296
252 -บทความวิชาการที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 146
253 -บทความวิชาการที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 46

254 -ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงาน
จะต้องเกินรอ้ยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

65

255 
-ตําราหรือหนงัสือที่ใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรอืหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตาํแหน่ง
ทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

39

องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
256 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 1,053
257 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 254
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
258 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 162

259 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน 
และการวิจยั 

203

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

260 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑  
(จากคะแนนเตม็ 5) 

3.95

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
261 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  4.33
262 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5)  4.80

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

263 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง 
กับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.20

264 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 1,834

265 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
(คะแนนเต็ม 5) 

403

266 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 718

267 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
(คะแนนเต็ม 5) 

4.17

268 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 43

269 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

4.44

270 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์ 4.08
271 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 2,595
272 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 4.08

273 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น  
และจุดเด่น หรือความเชีย่วชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.18

องค์ประกอบสาํนักงาน ก.พ.ร. 
274 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด 59,291
275 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี 191
276 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร 63
277 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง 2,068
278 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น 1,778
279 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ -
280 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า -
281 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน -
282 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย ์ -
283 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลาย ู 18
284 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว -
285 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม 125
286 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 53,048
287 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย -
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
288 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชใ้นกลุ่มประเทศอาเซียนอืน่ๆ -

289 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่
กําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

43,243

290 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีทีก่ําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

186

291 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่กําหนด 
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

53

292 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,960

293 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

1,628

294 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

295 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่กําหนด   
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

296 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่กําหนด   
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

297 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

298 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

16

299 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

300 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

118

301 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

40,282

302 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

303 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายทีใ่ช้ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-
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ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

องคประกอบที่ 2
1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 29 25 6 3 11 15 47 11 52 19
2  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
3  -ระดับปรญิญาตรี 7 10 4 3 1 3 16 10 19 11
4  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
5  -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 7 11 2 - 5 9 16 1 10 5
6  -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0  -  - - - - 1 - 1  -
7  -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ 

แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน
7   -   - - - 1   - - 11   -

8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแผน ก

10 11   - - 5 9 532 1 21 5

9  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
10  -ระดับปริญญาเอก 8 4  - - 5 2 14 - 11 3
11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
8 4   - - 5 2 247 - 11 3

12 จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งทั้งหมด

  -   -   - - - -   - -   -   -

13 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ตั้ง

  -   -   - - - -   - -   -   -

14  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
15  -ระดับปริญญาตรี  -  -  - - - -  - -  -  -
16  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
17  -ระดับปริญญาโท  -  -  - - - -  - -  -  -
18  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
19  -ระดับปริญญาเอก  -  -  - - - -  - -  -  -
20 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

นอกสถานที่ตั้ง และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

  -   -   - - - -   - -   -   -

21  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
22  -ระดับปริญญาตรี  -  -  - - - -  - -  -  -
23  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
24  -ระดับปริญญาโท  -  -  - - - -  - -  -  -
25  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
26  -ระดับปริญญาเอก  -  -  - - - -  - -  -  -
27 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ

ตามกรอบ TQF
29 25 6 3 11 14   - - 52 15

28  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
29  -ระดับปริญญาตรี 7 10 4 3 1 2  - - 19 7
30  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
31  -ระดับปริญญาโท 14 11 2 - 5 10  - - 22 5
32  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
33  -ระดับปริญญาเอก 8 4  - - 5 2  - - 11 3

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

34 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ
ตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ 
ครบถวน

29 25 6 3 7 14   - - 52 15

35  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
36  -ระดับปริญญาตรี 7 10 4 3 1 2  - - 19 7
37  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
38  -ระดับปริญญาโท 14 11 2 - 3 10  - - 22 5
39  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
40  -ระดับปริญญาเอก 8 4  - - 3 2  - - 11 3
41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอน

ทั้งหมด
  -   -   - - - -   - - 52 1

42  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
43  -ระดับปริญญาตรี  -  -  - - - -  - - 19 1
44  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
45  -ระดับปริญญาโท  -  -  - - - -  - - 22  -
46  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
47  -ระดับปริญญาเอก  -  -  - - - -  - - 11  -
48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและ

ไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกร
วิชาชีพทั้งหมด

  -   -   - - - -   - 4 52 6

49  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
50  -ระดับปริญญาตรี  -  -  - - - -  - 4 19 6
51  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
52  -ระดับปริญญาโท  -  -  - - - -  - - 22  -
53  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - - -  -
54  -ระดับปริญญาเอก  -  -  - - - -  - - 11  -
55 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับ

อนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดมศึกษา พ.ศ. 2548 ครบถวน

  - 25   - - - 1   - - 52   -

56  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - - -  -
57  -ระดับปริญญาตรี  - 10  - - - 1  - - 19  -
58  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - - -  -
59  -ระดับปริญญาโท  - 11  - - - -  - - 22  -
60  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
61  -ระดับปริญญาเอก  - 4  - - - -  - - 11  -
62 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ

ตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผาน
เกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป)

29 25 6 3 11 14   - - 52 15

63  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
64  -ระดับปริญญาตรี 7 10 4 3 1 2  - - 19 7

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

65  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
66  -ระดับปริญญาโท 14 11 2 - 5 10  - - 22 5
67  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
68  -ระดับปริญญาเอก 8 4  - - 5 2  - - 11 3
69 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ

ตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผาน
เกณฑการประเมินครบทกตัวบงชี้

29 25 6 3 11 14   - - 52 15

70  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
71  -ระดับปริญญาตรี 7 10 4 3 1 2  -  - 19 7
72  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
73  -ระดับปริญญาโท 14 11 2 - 5 10  -  - 22 5
74  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
75  -ระดับปริญญาเอก 8 4  - - 5 2  - - 11 3
76 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความ

รวมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสตร

  -   -   - - - -   - - 52 15

77  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  - -  -  -
78  -ระดับปริญญาตรี  -  -  - - - -  - - 19 7
79  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  - -  -  -
80  -ระดับปริญญาโท  -  -  - - - -  - - 22 5
81  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  - -  -  -
82  -ระดับปริญญาเอก  -  -  - - - -  - - 11 3
83 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา
2,292 1,925 557 1,611 1,509 1,616 2,994 2,005 5,654 2,235

84  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับอนุปรญิญา

  -   -   - - - -   - -   -   -

85  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาตรี

1,518 1,863 550 1,611 1,279 1,213 2,155 1,975 5,380 2,136

86  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับ ป.บัณฑิต

  -   -   - - - -   - -   -   -

87  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาโท

577   - 7 - 159 371 592 30 1,949 66

88  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญโท (แผน ก)

464   - 7 - 159 342 532 30 1,287 73

89  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาโท (แผน ข)

113   -   - - - 29 60 - 662   -

90  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

  -   -   - - - -   - -   -   -

91  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาเอก 

197 62   - - 71 32 247 - 274 33

92 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

165.5 148.5 45 58 68 78 289.5 92.5 304 77.5

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

93 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญา
หรือเทียบเทา

94  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
วุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเทา 

3.0   -   - 2 1   -   -   - 10   -

95  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปรญิญาโทหรือเทียบเทา

44.0 49 21.5 45 18 16 70 72 72.5 42

96  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา 

118.5 99.5 23.5 11 49 62 219.5 20.5 221.5 35.5

97 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคา
การเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)

  -   -   - 14.85   - 76.1   - 22.5   -   -

98 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย

83.5 64.5 43 53 31 30 152.5 83.5 123.5 55

99  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

1.0   -   - 2 1   -   -   - 10   -

100  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

29.0 33 20.5 44 10 12 38 68.5 30 36

101  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

53.5 31.5 22.5 7 20 18 114.5 15 83.5 19

102 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

32 38 2 3 21 33 70 7 91 14

103  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

0.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -

104  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

7.0 6 1 1 6 2 19 3 20 4

105  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

25.0 32 1 2 15 31 51 4 71 10

106 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย

40.5 42   - 1.5 15 14 61 2 87.5 8.5

107  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

2.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -

108  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

8.0 10   - 0 2 2 12 0.5 22.5 2

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

109  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

30.5 32   - 1.5 13 12 49 1.5 65 6.5

110 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย

9.5 4   - 0.5 1 1 6   - 2   -

111  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

112  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

  -   -   -   -   -   - 1   -   -   -

113  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

9.5 4   - 0.5 1 1 5   - 2   -

114 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคา
การเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)

  -   -   -   -   - 22.64   - 1.25   -   -

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) รวมทุกหลักสูตร

1,771 1,484 327 1,948 720 974 5,349 1,754 5,073 1,352

116  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - - - -  -  -  -  -
117  -ระดับปรญิญาตรี 1,771.23 1,313.98 327.23 1,947.79 636.37 643.16 4,992.17 1,738.76 5,073.45 1,289.67
118  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - - - -  -  -  -  -
119  -ระดับปริญญาโท  - 133.96  - - 60.04 331.08 242.29 14.83  - 30.76
120  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - - - -  -  -  -  -
121  -ระดับปรญิญาเอก  - 36.21  - - 23.21 - 114.42  -  - 31.84
122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการ

ใหนักศึกษา
692 206 20 333 56 357 330 93 1,422.00 122

123 จํานวน Notebook และ Mobile 
Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน

3,957.00 5,889.00 224 3,427.00 3,047.00 3,080.00 7,547.00 1,111.00 23,602.00 817

124 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
หองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.13 4.07 3.87 4.11 4.16 4.13 4.20 3.98 4.04 4.29

125 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จาก
คะแนนเต็ม 5)

3.86 3.82 3.70 3.90 3.93 3.90 3.88 3.79 4.04 3.75

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

126 ผลการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา(จากคะแนนเต็ม 5)

3.85 3.82 3.71 3.80 3.93 3.87 3.89 3.83 4.04 3.93

127 ผลการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา 
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

3.94 3.93 3.81 3.99 4.05 4.02 3.94 3.92 4.04 3.91

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
 (ที่จัดเก็บขอมูลสําหรับ สมศ1)

236 459 110 246 181 236 423 402 1,222 434

129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบ
สํารวจเรื่องการมีงานทํา

232 455 109 290 179 234 414 382 1,112 424

130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ)

127 336 86 214 100 157 229 221 757 313

131 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบ
อาชีพอิสระ

11 0   - - 8 5 7 3 0   -

132 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีงานทํากอนเขาศึกษา

  - 0   - 8 16 - 5 94 39 17

133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการ
ของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว

  - 0   - - - -   -   -   - 0

134 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา

52 61 14 16 28 49 96 11 153 20

135 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่อุปสมบท 2 1  - - - 1 0 1 1  -
136 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ   - 1   - 1 - - 3 3 3 1

137 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ(คาเฉลี่ย)

14,218.48 12,643.08 11,789.20 14,581.58 15,302.72 11,717.61 15,530.77 15,957.55 19,274.29 16,854.97

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด(ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2
 16.2)

233 - 91 48 192 290 454 271 1,048 434

139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโท
ทั้งหมด(ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2
 16.2)

98 - 0 - 24 - 0 - 428 6

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด(ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2
 16.2)

29 - 0 - 7 - 0 - 10 3

141 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

46 - 23 48 40 82 90 55 211 73

142 ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

4.04 -   - - - -   - - 3.95 3.89

143 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

4.11 3.82 3.78 3.91 3.98 4.04 3.99 3.93 3.95 3.89

144 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

19 -   - - 6 -   - - 88   -

145 ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

4.13 -   - - - -   - - 4.20   -

146 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

4.13 - - - 4.53 -   - - 4.20   -

147 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

6 - - - 3 -   - - 3   -

148 ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

4.72 - - - - -   - - 4.26   -

149 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

4.72 - - - 4.54 -   - - 4.15   -

150 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF

  -   - 4 4 200 -   -   -   -   -

151 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินตาม
กรอบ TQF ทั้งหมด

  -   - 23 48 49 211   -   -   -   -

152 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี
 โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

4.30 3.82 3.78 3.91 4.08 4.04   - - 4.24   -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

153 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผล
จากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ 
[ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ผานการกลั่นกรอง (peer
 review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
รวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]

61 38   - - 10 52 93 - 406 14

154  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ
เผยแพร

  - 4   - - - - 3 - 302   -

155  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

17 18   - - 4 18 31 - 55 14

156  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

37 15   - - 5 34 28 - 45   -

157  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

7 1   - - 1 - 31 - 4   -

158 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

  -   -   - - - -   -   -   -   -

159  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด

  -   -   - - - -   -   -   -   -

160  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

  -   -   - - - -   -   -   -   -

161  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

  -   -   - - - -   -   -   -   -

162  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

  -   -   - - - -   -   -   -   -

163  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

  -   -   - - - -   -   -   -   -

164 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

127 56   - - 18 85 124 - 423 8

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร 
(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

25 4   - - 10 4 29 - 44 9

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

166  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ)

9   -   - - 1 1 6 - 25 5

167  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับ
ในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

  - 3   - - - -   - - 2 1

168  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํา
กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

  -   -   - - - - 2 - 3 2

169  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank :www.scimagojr.com) 
หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่
นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับใน
คาน้ําหนักอื่นๆ)

16 1 0 - 9 3 21 - 14 1

170 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)

  -   -   - - - -   - -   -   -

171  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด

  -   -   - - - -   - -   -   -

172  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

  -   -   - - - -   - -   -   -

173  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

  -   -   - - - -   - -   -   -

174  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

  -   -   - - - -   - -   -   -

175  -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ

  -   -   - - - -   - -   -   -

176 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

18 6   - - 6 3 13 - 16 6

177 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร

  -   -   -   - - -   -   -   -   -

178 (สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมด 
(รหัสเดียวกัน)

  -   -   -   - - -   -   -   -   -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

179 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบ
ผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป

  -   -   -   - - -   -   -   -   -

180 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
ในปการศึกษาเดียวกัน

  -   -   -   - - -   -   -   -   -

181 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในป
การศึกษานั้น

570 554 107 148   - 462   - - 564 245

182  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - -   - -  - -  -  -
183  -ระดับปรญิญาตรี 570 372 95 148   - 214  - - 325 197
184  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - -   - -  - -  -  -
185  -ระดับปริญญาโท  - 151 12 -   - 210  - - 208 37
186  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - -   - -  - -  -  -
187  -ระดับปรญิญาเอก  - 31  - -   - 38  - - 31 11
188 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความ

พึงใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯ

570 554 107 148   - 274   - - 490 245

189  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - -   - -  - -  -  -
190  -ระดับปรญิญาตรี 570 372 95 148   - 144  - - 302 197
191  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - -   - -  - -  -  -
192  -ระดับปริญญาโท  - 151 12 -   - 119  - - 165 37
193  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - -   - -  - -  -  -
194  -ระดับปรญิญาเอก  - 31  - -   - 11  - - 23 11
195 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่
นอยกวา 3.51

  -   -   - -   - 2   - - 488 245

196  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  - -   - -  - -  -  -
197  -ระดับปรญิญาตรี  -  -  -  -   - 1  - - 302 197
198  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - -   - -  - -  -  -
199  -ระดับปริญญาโท  -  -  - -   - 1  - - 164 37
200  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  - -   - -  - -  -  -
201  -ระดับปรญิญาเอก  -  -  - -   - -  - - 22 11
องคประกอบที่ 3
202 ผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

3.91 4.55 3.89 4.43 5.00 4.37 4.54 4.09 4.03 3.90

203 ผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.06 4.50 3.75 3.97 5.00 4.33 4.43 4.77 4.30 4.19

204 ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.30 4.04 3.80 4.29 5.00 4.09 4.18 4.11 4.20 3.90

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

องคประกอบที่ 4
205 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

167.5 172.5 5 42.5 68 49 290.5 15 296 82.5

206 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณ

167.5 172.5 5 42.5 68 83 290.5 68 296 82.5

207 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร

5 8   - 1 1 1 5   - 4 1

208 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน

19,840,100.00 11,169,333.00 1,382,500.00 1,206,712.00 8,475,000.00 5,841,909.09 14,747,701.00 1,293,420.00 18,994,234.00 2,177,000.00

209  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

19,840,100.00 11,169,333.00 1,382,500.00 1,206,712.00 8,475,000.00 5,841,909.09 14,747,701.00 1,293,420.00 18,994,234.00 2,177,000.00

210  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
211  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

212 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

94,810,738.00 82,872,611.00 4,331,720.67 1,688,200.00 20,967,267.09 84,557,790.32 76,148,691.00 81,250,000.00 403,320,402.00 19,459,762.00

213  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

94,810,738.00 82,872,611.00 4,331,720.67 1,688,200.00 20,967,267.09 84,557,790.32 76,148,691.00 81,250,000.00 403,320,402.00 19,459,762.00

214  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
215  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
216 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
156.5 135.5 35 49 64 69 275.5 73.5 285 62.5

217  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

156.5 135.5 35 49 64 69 275.5 73.5 285 62.5

218  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
219  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
220 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
11 9   -   - 17 31 1   - 6 28

221  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

11 9   -   - 17 31 1   - 6 28

222  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
223  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

224 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 9 13 10 9 4 9 14 19 19 15
225  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
9.0 13 10 9 4 9 14 19 19 15

226  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
227  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

228 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 1  - 1  - 2 3  -  -  - 2
229  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  
1.0   - 1   - 2 3   -   -   - 2

230  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   -  -  -  -   -  -  -  -  -  -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

231  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

232 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎ
ในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่
นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่
นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

66 49 16 42 41 9 13 23 326 70

233  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

66 49 16 42 41 9 13 22 326 70

234  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  - - -  - - 1  -  -
235  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   - - -   - - -   -   -

236 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตอง
ไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

  - 18 5 6 - 4 1 2 7 12

237  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
โ โ ี

  - 18 5 6 - 4 1 2 7 12

238  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  - - -  - - -  -  -
239  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ   -   -   - - -   - - -   -   -

240 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. 
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

3   - 6 6 2 58 - 1 28 2

241  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3   - 6 6 2 58 - 1 28 2

242  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  - - -  - - -  -  -
243  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   - - -   - - -   -   -

244 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI 
หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับใน
คาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับใน
คาน้ําหนักอื่นๆ)

48 45 10 17 20 170 12 3 100 9

245  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

48 45 10 17 20 170 12 3 100 9

246  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

247  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

248 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
(ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

249  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

250  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
251  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

252 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 49

253  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 49

254  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
255  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

256 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา)

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

257  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

258  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
259  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

260 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
(ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

  - 1   - - -   - - -   -   -

261  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

  - 1   - - -   - - -   -   -

262  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  - - -  - - -  -  -
263  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   - - -   - - -   -   -

264 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงาน
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

265  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

266  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
267  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

268 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน

12 30 13 16 10 90 1 3 42 17

269 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน

  -   -   -   -   -   - 9   - 10   -

270 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพ

16 13 5 3 4 33 1 4 64 9

271  -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ

6 6 5 - 1 - 19 2 41 4

272  -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ

  - 2   - - - - 4   - 15 1

273  -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 
ของชิ้นงาน)

7   -   - 1 2 - 8 1 5 3

274  -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ
ตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกิน
รอยละ 50 ของชิ้นงาน)

3 5   - - - 4 2 1 3 1

องคประกอบที่ 5
275 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
62 41 10 7 46 64 30 43 154 28

276 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการเรียนการสอน

16 7   - 2 21 6 69 6 66 5

277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่นํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการวิจัย

2 14   - - 3 38 22 3 20 7

278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา 
ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย

37 12 3 2 15 20 21 6 59 3

องคประกอบที่ 6
279 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํา
กวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5

3.65 3.98 3.77 4.00 4.04 3.94 3.84 3.88 4.03 4.10

องคประกอบที่ 7
280 คะแนนผลการประเมินผลการ

ดําเนินงานของสภาสถาบัน 
(คะแนนเต็ม 5)

  -   -   - 4.60 - 3.72   -   -   -   -

281 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง 
(คะแนนเต็ม 5)

  - 4.70 4.55 4.60 3.75 4.70   -   -   -   -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะเกษตร
คณะเกษตร 
กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร 
ศรีราชา

คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน
ก. ก.กพส. ทอ. วท.ศรช. ปม. วน. วท. วว. วศ. วศ.กพส.

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

องคประกอบที่ 97
282 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคลองกับอัตลักษณ 
(จากคะแนนเต็ม 5)

3.83 4.01   - 4.00 - -   - - 4.01 3.84

283 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

46 73   - 48 40 82   - - 211 73

284 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

4.11 3.93   - 3.99 4.04 4.12   - - 3.95 3.84

285 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

31 -   - - 6 -   - - 88   -

286 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

4.30 -   - - 4.51 -   - - 4.20   -

287 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

6 -   - - 3 -   - - 3   -

288 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

4.72 -   - - 4.48 -   - - 4.15   -

289 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

364 -   - 4 202 4   - 4 12 280

290 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณทั้งหมด

83 73   - 48 49 82   - 55 302 73

291 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม 5)

4.38 3.93   - 3.99 4.12 4.12   - - 4.02   -

292 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

3.86 4.51   - - - -   - - 4.18   -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ
คณะสิ่งแวดลอม คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ

วศ.ศรช. ศวท. สถ. อก. วพน. สวล. บธ. มน. วจก. ศว.

องคประกอบที่ 2
1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 7 21 5 22 2 5 8 26 5 6
2  -ระดับอนุปรญิญา - - - - - - - - - -
3  -ระดับปริญญาตรี 5 11 2 6 2 1 5 16 4 5
4  -ระดับ ป.บัณฑิต - -  - 1 - -  - -  - -
5  -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 7  - 6 - 2  - 4 1 -
6  -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - -  -  - - -  - -  - -
7  -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ 

แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน
1 1 2 3 - - 2 3   - 1

8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแผน ก

1 6 2 6   - 2   - 3 1 1

9  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -  -  - - -  - -  - -
10  -ระดับปริญญาเอก - 2 1 6 - 2 1 3  - -
11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
- 2 1 6 0 2 1 -   - -

12 จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งทั้งหมด

  -   -   -   -   -   -   - -   - -

13 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ตั้ง

  -   -   -   -   -   -   - -   - -

14  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  -  -   -  -  - -  - -
15  -ระดับปริญญาตรี  -  -  -  -   -  -  - -  - -
16  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  -   -  -  - -  - -
17  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  -   -  -  - -  - -
18  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  -  -   -  -  - -  - -
19  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  -   -  -  - -  - -
20 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

นอกสถานที่ตั้ง และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

  -   -   -   -   -   -   - -   - -

21  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  -  -   -  -  - -  - -
22  -ระดับปริญญาตรี  -  -  -  -   -  -  - -  - -
23  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  -   -  -  - -  - -
24  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  -   -  -  - -  - -
25  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  -  -   -  -  - -  - -
26  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  -   -  -  - -  - -
27 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ

ตามกรอบ TQF
- 16 3 22   - 1 7 24 4 8

28  -ระดับอนุปรญิญา - -  - 6   - -  - -  - -
29  -ระดับปริญญาตรี - 7 1  -   - 1 5 15 4 5
30  -ระดับ ป.บัณฑิต - -  - 1   - -  - -  - -
31  -ระดับปริญญาโท - 7 2 9   - - 2 6  - 3
32  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -  -  -   - -  - -  - -
33  -ระดับปริญญาเอก - 2  - 6   - -  - 3  - -

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ
คณะสิ่งแวดลอม คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ

วศ.ศรช. ศวท. สถ. อก. วพน. สวล. บธ. มน. วจก. ศว.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

34 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ
ตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ 
ครบถวน

- 16 3 16 2 5 7 24 4 8

35  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  -  -   -  -  -  -  - -
36  -ระดับปริญญาตรี - 7 1 5 2 1 5 15 4 5
37  -ระดับ ป.บัณฑิต - -  - 1 -  -  - -  - -
38  -ระดับปริญญาโท - 7 2 5 - 2 2 6  - 3
39  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -  -  - -  -  - -  - -
40  -ระดับปริญญาเอก - 2  - 5 - 2  - 3  - -
41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอน

ทั้งหมด
7 - 2   - 2   - 1 -   - 1

42  -ระดับอนุปรญิญา - -  -  -   -  -  - -  - -
43  -ระดับปริญญาตรี 5 - 2  - 2  - 1 -  - 1
44  -ระดับ ป.บัณฑิต - -  -  -   -  -  - -  - -
45  -ระดับปริญญาโท 2 -  -  -   -  -  - -  - -
46  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -  -  -   -  -  - -  - -
47  -ระดับปริญญาเอก - -  -  -   -  -  - -  - -
48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและ

ไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกร
วิชาชีพทั้งหมด

5 -   -   - 2   - 1 -   - 1

49  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  -  -   -  -  -  -  - -
50  -ระดับปริญญาตรี 5 -  -  - 2  - 1 -  - 1
51  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  -  -   -  -  - -  - -
52  -ระดับปริญญาโท  -  -  -  -   -  -  - -  - -
53  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  -  -   -  -  - -  - -
54  -ระดับปริญญาเอก  -  -  -  -   -  -  - -  - -
55 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับ

อนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดมศึกษา พ.ศ. 2548 ครบถวน

7 5 2   -   - 5 1 2   - -

56  -ระดับอนุปรญิญา - -  -  -   -  -  - -  - -
57  -ระดับปริญญาตรี 5 4 1  -   - 1  - 1  - -
58  -ระดับ ป.บัณฑิต - -  -  -   -  -  - -  - -
59  -ระดับปริญญาโท 2 1  -  -   - 2  - 1  - -
60  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -  -  -   -  -  - -  - -
61  -ระดับปริญญาเอก - - 1  -   - 2 1 -  - -
62 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ

ตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผาน
เกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป)

- 16 3 16 2 5 7 24   - 6

63  -ระดับอนุปรญิญา  -  -  -  -   -  -  - -  - -
64  -ระดับปริญญาตรี - 7 1 5 2 1 5 15  - 5
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65  -ระดับ ป.บัณฑิต  -  -  - 1 -  -  - -  - -
66  -ระดับปริญญาโท - 7 2 5 - 2 2 6  - 1
67  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -  -  -  - -  -  - -  - -
68  -ระดับปริญญาเอก - 2  - 5 - 2  - 3  - -
69 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ

ตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผาน
เกณฑการประเมินครบทกตัวบงชี้

- 11   -   - 2 5 7 24 4 6

70  -ระดับอนุปรญิญา - -  -  -   -  -  - -  - -
71  -ระดับปริญญาตรี - 4  -  - 2 1 5 15 4 5
72  -ระดับ ป.บัณฑิต - -  -  -   -  -  - -  - -
73  -ระดับปริญญาโท - 6  -  -   - 2 2 6  - 1
74  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -  -  -   -  -  - -  - -
75  -ระดับปริญญาเอก - 1  -  -   - 2  - 3  - -
76 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความ

รวมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสตร

7 -   -   - 2   - 1 -   - -

77  -ระดับอนุปรญิญา - -  -  -   -  -  - -  - -
78  -ระดับปริญญาตรี 5 -  -  - 2  - 1 -  - -
79  -ระดับ ป.บัณฑิต - -  -  -   -  -  - -  - -
80  -ระดับปริญญาโท 2 -  -  -   -  -  - -  - -
81  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -  -  -   -  -  - -  - -
82  -ระดับปริญญาเอก - -  -  -   -  -  - -  - -
83 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา
2,007 3,682 496 2,870 712 265 3,297 2,895 5,149 1,448

84  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับอนุปรญิญา

  -   -   -   -   -   -   - -   -   -

85  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาตรี

1,915 3,437 363 2,195 712 103 2,295 2,388 5,037 1,317

86  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับ ป.บัณฑิต

  -   -   - 27   -   -   - -   -   -

87  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาโท

92 213 103 502   - 125 976 428 112 131

88  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญโท (แผน ก)

83 128 82 392   - 125 326 315 112 49

89  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาโท (แผน ข)

9 85 21 110   -   - 650 113   - 82

90  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

- -   -   -   -   -   - -   - -

91  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาเอก 

- 32 30 146   - 37 26 79   - -

92 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

53.5 168 56.5 103.5 34.5 31 86 185 51.5 70.5
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93 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญา
หรือเทียบเทา

94  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
วุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเทา 

6.5 8.5 1 1 6 1 1 18   - 4

95  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปรญิญาโทหรือเทียบเทา

29 78.5 31.5 19.5 15.5 5 36 96 41 57.5

96  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา 

18 81 24 83 13 25 49 71 10.5 9

97 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคา
การเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)

  -   -   -   - 3.38 70 - 35.56   -   -

98 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย

43 141 31.5 33 31.5 11 45 125.5 43 64.5

99  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

6.5 8.5   - 1 6   -   - 18   - 4

100  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

23.5 64.5 17.5 9 15.5 3 14 77.5 34 52.5

101  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

13 68 14 23 10 8 31 30 9 8

102 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

7 13 15 38 2 5 20 38.5 8.5 2

103  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

  -   - 1   -   -   - 1   -   -   -

104  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

2 6 9 8   -   - 9 16 7 1

105  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

5 7 5 30 2 5 10 22.5 1.5 1

106 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย

2.5 13 7 31.5 1 11 21 20   - 4

107  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

108  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

2.5 8 4 2.5   - 2 13 1.5   - 4
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109  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

  - 5 3 29 1 9 8 18.5   -   -

110 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย

1 1 3 1   - 4   - 1   -   -

111  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

  -   -   -   -   - 1   -   -   -   -

112  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

1   - 1   -   -   -   - 1   -   -

113  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

  - 1 2 1   - 3   -   -   -   -

114 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคา
การเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)

  -   -   -   - 1.25 60 - 10   -   -

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) รวมทุกหลักสูตร

1,611 5,876 343 1,298 345 370 2,890 6,344 6,062 1,774

116  -ระดับอนุปรญิญา - - -  -   -  -  - -  - -
117  -ระดับปริญญาตรี 1,611.00 5,722.36 283.29 970.47 344.68 168.28 1,892.02 5,888.18 5,980.85 1,705.38
118  -ระดับ ป.บัณฑิต - - - 28   -  -  - -  - -
119  -ระดับปริญญาโท - 134.71 48.46 235.46   - 183.98 932.05 424 80.98 68.64
120  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - -  -   -  -  -  -  - -
121  -ระดับปรญิญาเอก - 19.25 11.46 63.79   - 17.46 66.25 32.25  - -
122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการ

ใหนักศึกษา
132 248 67 5,848.00 38 15 7,049.00 - 523 108

123 จํานวน Notebook และ Mobile 
Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน

5,946.00 9,923.00 520 5,719.00 1,704.00 331 6,652.00 6,421.00 9,769.00 477

124 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
หองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.11 4.03 3.94 4.19 4.11 4.06 4.04 4.15 4.05 4.02

125 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จาก
คะแนนเต็ม 5)

3.93 3.87 3.69 3.94 3.94 3.92 3.94 3.89 3.89 3.82
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ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

126 ผลการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา(จากคะแนนเต็ม 5)

3.87 3.87 3.80 3.91 3.80 3.92 3.84 3.86 3.77 3.88

127 ผลการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา 
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

4.09 3.92 3.66 3.97 4.04 3.94 4.15 4.02 3.96 3.93

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
 (ที่จัดเก็บขอมูลสําหรับ สมศ1)

401 505 60 397 101 26 555 464 1,214 277

129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบ
สํารวจเรื่องการมีงานทํา

389 495 51 382 81 13 537 442 1,180 276

130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ)

322 333 45 234   - 13 389 290 884 236

131 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบ
อาชีพอิสระ

- 23   - 14 70   -   - 19   - 14

132 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีงานทํากอนเขาศึกษา

2 17   - 8 2   - 19 1 29 -

133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการ
ของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว

- -   - 234   -   - 0 - 77 -

134 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา

12 54   - 84   - 3 39 39 53 10

135 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 1  -  - 2  - 3  -  - 1
136 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ 4 1 1   -   -   - 1 3 2 -

137 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ(คาเฉลี่ย)

17,954.61 14,069.47 17,135.56 16,263.42 27,566.32 15,000.00 17,809.18 15,891.00 14,584.76 12,313.39

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด(ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2
 16.2)

306 331 66 2,195 43 6 519 263 1,164 304

139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโท
ทั้งหมด(ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2
 16.2)

- 59 25 502   - 22   - -   - 34

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ
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กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด(ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2
 16.2)

-   -   - 146   - 9   - -   - -

141 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

67 93 15   - 81 6 389 93 248 58

142 ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

3.75 - -   -   -   - 4.01 -   - -

143 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

3.75 4.02 3.92   - 3.53 3.91 4.01 4.11 3.97 4.18

144 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

- 16 5   -   - 22   - 16   - 17

145 ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

- - -   -   -   -   - -   - -

146 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

- 4.3 3.71   -   - 4.13   - 4.28   - 4.24

147 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

- - -   -   - 4   - 4   - -

148 ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

- - -   -   -   -   - -   - -

149 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

- - -   -   - 4.23   - 4.31   - -

150 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF

  -   - 4   -   -   -   -   - 4   -

151 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินตาม
กรอบ TQF ทั้งหมด

  -   - 20   -   -   - 104   - 248   -

152 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี
 โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

3.75 4.06 3.82 3.96 0 4.21 4.01 4.23 3.97 -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

153 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผล
จากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ 
[ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ผานการกลั่นกรอง (peer
 review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
รวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]

5 19 6   -   - 58 497 35   - -

154  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ
เผยแพร

- 10   -   -   - 29 485 0   - -

155  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

- 4 5   -   - 22 12 18   - -

156  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

4 5 1   -   - 4   - 17   - -

157  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1   -   -   -   - 3   - -   - -

158 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

-   -   -   -   -   -   - -   - -

159  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด

- -   -   -   -   -   -   -   - -

160  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

- -   -   -   -   -   -   -   - -

161  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

- -   -   -   -   -   -   -   - -

162  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

- -   -   -   -   -   -   -   - -

163  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

- -   -   -   -   -   -   -   - -

164 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

5 57   - 122   - 47 674 81   - 34

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร 
(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

- 4 2   -   - 5   - 4   - -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

166  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ)

- - 2   -   - 1   - 1   - -

167  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับ
ในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

- 2   -   -   -   -   - 3   - -

168  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํา
กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

- -   -   -   -   -   - -   - -

169  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank :www.scimagojr.com) 
หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่
นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับใน
คาน้ําหนักอื่นๆ)

- 2   -   -   - 4   - -   - -

170 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)

- -   -   -   -   -   -   -   - -

171  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด

- -   -   -   -   -   -   -   - -

172  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

- -   -   -   -   -   -   -   - -

173  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

- -   -   -   -   -   -   -   - -

174  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

- -   -   -   -   -   -   -   - -

175  -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ

- -   -   -   -   -   -   -   - -

176 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

- -   - 14   - 9   - 4   - -

177 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

178 (สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมด 
(รหัสเดียวกัน)

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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179 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบ
ผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

180 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
ในปการศึกษาเดียวกัน

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

181 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในป
การศึกษานั้น

321 650 -   - 59 77   - 776 467 282

182  -ระดับอนุปรญิญา - - -  -   -  -  -  -  - -
183  -ระดับปริญญาตรี 301 579 -  - 59 19  - 776 457 254
184  -ระดับ ป.บัณฑิต - - -  -   -  -  -  -  - -
185  -ระดับปริญญาโท 20 58 -  -   - 48  - - 10 28
186  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - -  -   -  -  -  -  - -
187  -ระดับปรญิญาเอก - 13 -  -   - 10  - -  - -
188 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความ

พึงใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯ

321 650 -   - 59 77   - 744 467 282

189  -ระดับอนุปรญิญา - - -  -   -  -  -  -  - -
190  -ระดับปริญญาตรี 301 579 -  - 59 19  - 744 457 254
191  -ระดับ ป.บัณฑิต - - -  -   -  -  -  -  - -
192  -ระดับปริญญาโท 20 58 -  -   - 48  - - 10 28
193  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - -  -   -  -  -  -  - -
194  -ระดับปรญิญาเอก - 13 -  -   - 10  - -  - -
195 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่
นอยกวา 3.51

- - -   -   -   -   -   - - -

196  -ระดับอนุปรญิญา -  - -  -   -  -  -  - - -
197  -ระดับปริญญาตรี -  - -  -   -  -  -  - - -
198  -ระดับ ป.บัณฑิต -  - -  -   -  -  -  - - -
199  -ระดับปริญญาโท -  - -  -   -  -  -  - - -
200  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  - -  -   -  -  -  - - -
201  -ระดับปรญิญาเอก -  - -  -   -  -  -  - - -
องคประกอบที่ 3
202 ผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.00 4.45 3.91 3.58 4.47 3.95 3.47 4.23 3.51 4.15

203 ผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.00 3.88 3.59 4.12   - 3.88 3.74 3.51 3.61 4.06

204 ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.00 3.57 3.58 4.27   - 4.12 3.75 3.58 3.79 4.11

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

องคประกอบที่ 4
205 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

53 48 6   - 3 34.5 81 - 51.5 58.5

206 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณ

53 173.5 50   - 3 34.5 81 189.5 51.5 58.5

207 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร

- 1   -   -   - 1   - 2   - -

208 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน

2,169,368.00 3,308,420.00 229,000.00 56,995,185.00 590,000.00 5,477,726.66 878,000.00 660,260.00 532,333.00 508,000.00

209  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2,169,368.00 2,957,610.00 229,000.00 56,995,185.00 590,000.00 5,477,726.66   -   -   -   -

210  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
211  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  - 350,810.00   -   -   -   - 878,000.00 660,260.00 532,333.00 508,000.00

212 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

9,135,000.00 9,661,281.00 14,522,798.00 493,835,128.00 16,146,446.00 20,967,267.09 42,709,075.00 7,144,138.00 7,650,000.00 1,094,160.00

213  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

9,135,000.00 7,887,281.00 14,522,798.00 493,835,128.00 16,146,446.00 20,967,267.09   -   -   -   -

214  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
215  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ   - 1,774,000.00   -   -   -   - 427,090,275.00 7,144,138.00 7,650,000.00 1,094,160.00
216 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
42.5 155 51.5 97.5 30.5 31 84 170 46.5 59.5

217  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

42.5 86.5 51.5 97.5 30.5 31   -   -   -   -

218  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
219  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ   - 68.5   -   -   -   - 84 170 46.5 59.5
220 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
6   - 47 23   - 14   - 1   -   -

221  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

6   - 47 23   - 14   -   -   -   -

222  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
223  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   -   -   -   -   - 1   -   -

224 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 11 13 5 6 4  - 2 15 5 11
225  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
11 13 5 6 4   -   -   -   -   -

226  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -
227  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
  -   -   -   -   -   - 2 15 5 11

228 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ  -  - 5 1   - 2  -  -  -  -
229  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  
  -   - 5 1   - 2   -   -   -   -

230  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   -  -  -  -   -  -  -  -  -  -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

231  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

232 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎ
ในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่
นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่
นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

17 68 5   - 6 42 16 13 9 5

233  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

17 61   -   - 6 42   - -   - -

234  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  -  - -  -  - -  - -
235  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
- 7 5   - -   - 16 13 9 5

236 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตอง
ไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

- 9 5   - 1 6 2 4   - -

237  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
โ โ ี

- 7 5   - 1 6   - -   - -

238  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  -  - -  -  - -  - -
239  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ - 2   -   - -   - 2 4   - -

240 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. 
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

2 5 3   -   -   - 1 1   - -

241  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2 3 3   -   -   -   - -   - -

242  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  -  -   -  -  - -  - -
243  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
- 2   -   -   -   - 1 1   - -

244 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI 
หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับใน
คาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับใน
คาน้ําหนักอื่นๆ)

34 37 1   - 7 17 1 3 1 -

245  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

34 36 1   - 7 17   - -   - -

246  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  -  - -  -  - -  - -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

247  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

- 1   -   - -   - 1 3 1 -

248 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
(ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

- - 4   -   -   -   - -   - -

249  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- - 4   -   -   -   - -   - -

250  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  -  -   -  -  - -  - -
251  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ - -   -   -   -   -   - -   - -

252 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

- - 3   - 4   -   - 1   - 1

253  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- - 3   - 4   -   - -   - -

254  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  -  - -  -  - -  - -
255  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
- -   -   - -   -   - 1   - 1

256 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา)

- -   -   -   -   -   - -   - -

257  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   -   -   -   -   -   - -

258  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  - -
259  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   -   -   -   -   -   -   - -

260 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
(ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

  -   -   -   -   -   -   -   -   - -

261  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

  -   -   -   -   -   -   -   -   - -

262  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -   -  -  -  -  - -
263  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   -   -   -   -   -   -   - -

264 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงาน
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

  -   -   -   - 3   -   - 2   - 1

265  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   - 3   -   - -   - -

266  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  - -  -  - -  - -
267  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
  -   -   -   - -   -   - 2   - 1

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ
คณะสิ่งแวดลอม คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ

วศ.ศรช. ศวท. สถ. อก. วพน. สวล. บธ. มน. วจก. ศว.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

268 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน

4 3 7   - 3 5 13 24 4 15

269 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน

- - 7   - 3   - 13 0   - -

270 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพ

14 4 9   - 8 5 7 6 6 2

271  -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ

1 2   -   - 2 3   - 3 1 2

272  -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ

13 -   -   - 6 2   -   - - -

273  -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 
ของชิ้นงาน)

- 2 9   -   -   - 6 2 5 -

274  -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ
ตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกิน
รอยละ 50 ของชิ้นงาน)

- -   -   -   -   - 1 1 - -

องคประกอบที่ 5
275 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
11 22 12   - 6 12 41 9 9 17

276 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการเรียนการสอน

- 14 3   - 2 7 35 3 2 3

277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่นํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการวิจัย

- 7 1   - 1 4 3 1   - 1

278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา 
ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย

4 1 12   -   - 15 3 2 1 1

องคประกอบที่ 6
279 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํา
กวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5

4.04 3.97 3.62 3.84 4.00 3.85 4.06 3.87 3.94 3.88

องคประกอบที่ 7
280 คะแนนผลการประเมินผลการ

ดําเนินงานของสภาสถาบัน 
(คะแนนเต็ม 5)

4.80   - 3.94   - 4.46   - 4.20   -   -   -

281 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง 
(คะแนนเต็ม 5)

4.80   - 3.48   - 4.70   - 4.20   - 4.65   -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ
คณะสิ่งแวดลอม คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ

วศ.ศรช. ศวท. สถ. อก. วพน. สวล. บธ. มน. วจก. ศว.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

องคประกอบที่ 97
282 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคลองกับอัตลักษณ 
(จากคะแนนเต็ม 5)

- - - 3.56 3.61 4.20   - 3.59 4.20 4.20

283 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

67 93 -   - 9 6   - 93 248 58

284 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

3.75 4.08 -   - 3.61 4.57   - 4.16 4.02 4.18

285 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

- 16 -   -   - 7   - 16   - -

286 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

- 4.35 -   -   - 4.25   - 4.19   - -

287 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

- - -   -   - 6   - 4   - -

288 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

- - -   -   - 4.42   - 4.16   - -

289 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

- 449 -   - 4 13   - 13 4 17

290 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณทั้งหมด

- 109 - 77 9 19   - 113 248 58

291 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม 5)

- 4.12 - 4.01   - 4.41   - 4.17 4.02 4.18

292 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

- - - 3.56 3.06 3.34   - - 4.18 4.18

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

องคประกอบที่ 2
1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 30 7 12 3 16 10 1 5
2  -ระดับอนุปรญิญา - - - - - - - -
3  -ระดับปรญิญาตรี 6 4 5 1 6 1 1 1
4  -ระดับ ป.บัณฑิต -  - - - - - -  -
5  -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 10  - 1 - 1 8 - 2
6  -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข -  - - - - - - -
7  -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ 

แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน
5 2 4 2 8  - -  -

8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแผน ก

10 1 5 - 9 8 - 1

9  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - -  -
10  -ระดับปริญญาเอก 9 1 2 - 1 1 - 2
11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
9 1 2 - 1 1 - 1

12 จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งทั้งหมด

-   -   - - -   - - -

13 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ตั้ง

-   -   - - -   - - -

14  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - -  - - -
15  -ระดับปริญญาตรี -  -  - - -  - - -
16  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - -  - - -
17  -ระดับปริญญาโท -  -  - - -  - - -
18  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - - -
19  -ระดับปริญญาเอก -  -  - - -  - - -
20 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

นอกสถานที่ตั้ง และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

-   -   - - -   - - -

21  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - -  - - -
22  -ระดับปริญญาตรี -  -  - - -  - - -
23  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - -  - - -
24  -ระดับปริญญาโท -  -  - - -  - - -
25  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - - -
26  -ระดับปริญญาเอก -  -  - - -  - - -
27 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ

ตามกรอบ TQF
31   - 12 3 15 10 - 5

28  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - -  - - -
29  -ระดับปริญญาตรี 6  - 5 1 6 1  - 1
30  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - -  - - -
31  -ระดับปริญญาโท 16  - 5 2 8 8 - 2
32  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - - -
33  -ระดับปริญญาเอก 9  - 2 - 1 1 - 2

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

34 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ
ตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ 
ครบถวน

31   - 12 3 6 6 - 3

35  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - -  - - -
36  -ระดับปริญญาตรี 6  - 5 1 2 1  - 1
37  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - -  - - -
38  -ระดับปริญญาโท 16  - 5 2 4 5 - 1
39  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - - -
40  -ระดับปริญญาเอก 9  - 2 - -  - - 1
41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอน

ทั้งหมด
30   -   - - 2 1 - -

42  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - -  - - -
43  -ระดับปริญญาตรี 6  -  - - 2 1 - -
44  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - -  - - -
45  -ระดับปริญญาโท 15  -  - - -  - - -
46  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - - -
47  -ระดับปริญญาเอก 9  -  - - -  - - -
48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและ

ไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกร
วิชาชีพทั้งหมด

30   -   - - 2 1 - -

49  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - -  - - -
50  -ระดับปริญญาตรี 6  -  - - 2 1 - -
51  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - -  - - -
52  -ระดับปริญญาโท 15  -  - - -  - - -
53  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - - -
54  -ระดับปริญญาเอก 9  -  - - -  - - -
55 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับ

อนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดมศึกษา พ.ศ. 2548 ครบถวน

- 7   - - 7   - 1 -

56  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - -  - - -
57  -ระดับปริญญาตรี - 4  - - 1  - 1 -
58  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - -  - - -
59  -ระดับปริญญาโท - 2  - - 5  - - -
60  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - - -
61  -ระดับปริญญาเอก - 1  - - 1  - - -
62 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ

ตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผาน
เกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป)

31   - 12 - 6 5 - 3

63  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - -  - - -
64  -ระดับปริญญาตรี 6  - 5 - 2  - - 1

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

65  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - -  - - -
66  -ระดับปริญญาโท 16  - 5 - 4 5 - 1
67  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - - -
68  -ระดับปริญญาเอก 9  - 2 - -  - - 1
69 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ

ตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผาน
เกณฑการประเมินครบทกตัวบงชี้

31   -   - - 6 5 - 3

70  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - -  -  - - -
71  -ระดับปริญญาตรี 6  -  - - 2  - - 1
72  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - -  -  - - -
73  -ระดับปริญญาโท 16  -  - - 4 5 - 1
74  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - -  -  - - -
75  -ระดับปริญญาเอก 9  -  - -  - - 1
76 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความ

รวมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสตร

-   -   - - -   - 1 -

77  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - -  - - -
78  -ระดับปริญญาตรี -  -  - - -  - 1 -
79  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - -  - - -
80  -ระดับปริญญาโท -  -  - - -  - - -
81  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - -  - - -
82  -ระดับปริญญาเอก -  -  - - -  - - -
83 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา
2,384 1,116 4,082 452 4,419 714 230 394

84  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับอนุปรญิญา

  -   -   -   -   -   -   - -

85  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาตรี

1,062 1,076 3,154 235 3,577 628 230 261

86  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับ ป.บัณฑิต

  -   -   -   -   -   -   - -

87  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาโท

981   - 900 217 1,052 84   - 71

88  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญโท (แผน ก)

614   - 342 72 369 84   - 71

89  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาโท (แผน ข)

367   - 558 145 683   -   - -

90  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-   -   -   -   -   -   - -

91  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - 
ระดับปริญญาเอก 

341 40 28 - 19 2   - 62

92 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

117 45 113.5 21 107.5 142 23.5 29

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

93 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญา
หรือเทียบเทา

94  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
วุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเทา 

1   -   -   -   -   -   - 1

95  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา

24.5 18 31.5 12 58.5 68.5 15 12

96  -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา 

91.5 27 82 9 49 73.5 8.5 16

97 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคา
การเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)

  -   - 73.49 35.29 45.68 49.82 37.5 -

98 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย

55.5 25 55.5 14 55.5 70.5 22.5 23

99  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

  -   -   -   -   -   -   - -

100  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

14 12 11.5 10 39.5 48 14 11

101  -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

41.5 13 44 4 16 22.5 8.5 12

102 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

37 14 28.5   - 21 41   - 4

103  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

1   -   -   -   -   -   - -

104  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

4 4 8.5   - 4 11   - 1

105  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

32 10 20   - 17 30   - 3

106 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย

24.5 6 27.5 6 26 28.5 1 2

107  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

  -   -   -   -   -   -   - 1

108  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

6.5 2 10.5 2 13 9.5 1 -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

109  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

18 4 17 4 13 19   - 1

110 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย

  -   - 2 1 5 2   - -

111  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

  -   -   -   -   -   -   - -

112  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

  -   - 1   - 2   -   - -

113  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

  -   - 1 1 3 2   - -

114 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 
(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคา
การเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)

  -   -   -   - 13.58   - 8.33 -

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) รวมทุกหลักสูตร

1,259 993 2,352 387 4,459 693 119 196

116  -ระดับอนุปรญิญา -  -  -  -  -  -  - -
117  -ระดับปริญญาตรี 1,207.07 941.25 1,953.60 266.29 3,515.00 648.74 118.94 134.4
118  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  -  -  -  -  - -
119  -ระดับปริญญาโท 33.54 33.54 380.92 120.78 943.88 44.38  - 33.21
120  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  -  -  -  -  - -
121  -ระดับปริญญาเอก 18.54 18.54 17.29 -  -  -  - 27.96
122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการ

ใหนักศึกษา
260 141 332 14 150 296 41 35

123 จํานวน Notebook และ Mobile 
Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน

4,611.00 10,049.00 10,415.00 1,152.00 8,584.00 1,985.00 569 653

124 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
หองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.28 4.15 4.12 4.19 3.98 4.02 4.20 4.16

125 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จาก
คะแนนเต็ม 5)

4.10 4.00 4.02 4.03 3.86 3.93 3.76 4.09

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

126 ผลการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา(จากคะแนนเต็ม 5)

4.07 3.99 3.92 3.96 3.84 3.79 3.84 4.03

127 ผลการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา 
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

4.12 4.16 4.14 4.18 3.94 3.86 3.84 4.19

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
 (ที่จัดเก็บขอมูลสําหรับ สมศ1)

129 154 535 - 693 100 40 60

129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบ
สํารวจเรื่องการมีงานทํา

128 154 522 - 660 100 39 58

130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ)

99 127 317 - 360 95 2 42

131 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบ
อาชีพอิสระ

-   - 32 - 31   -   - -

132 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีงานทํากอนเขาศึกษา

-   - 10 - 9   -   - -

133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการ
ของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว

4   -   - -   -   -   - -

134 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา

15 7 62 - 153 4 11 10

135 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่อุปสมบท -  -  - - 2  -  - -
136 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ -   - 1 -   -   -   - -
137 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ(คาเฉลี่ย)

14,052.45 12,148.23 15,675.23 - 15,311.27 18,032.26 12,566.25 11,169.51

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด(ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2
 16.2)

147 103 496 - 3,577 20 8 47

139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโท
ทั้งหมด(ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2
 16.2)

328 6   - - 823 4 - -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด(ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2
 16.2)

36 3   - - 19   -   - -

141 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

36 43 109 - 97 20 8 13

142 ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

-   -   - - 4.11   - - -

143 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

4.44 4.21 4.02 - 4.11 3.89 - 4.39

144 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

-   - 50 30 64 4 - -

145 ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

-   -   - - 4.16   - - -

146 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

-   - 4.08 4.34 4.16 3.95 - -

147 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

-   -   -   -   -   - - -

148 ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน
กลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

-   -   -   -   -   - - -

149 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

-   -   -   -   -   - - -

150 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF

4   - 8 -   - 8   - -

151 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินตาม
กรอบ TQF ทั้งหมด

36   - 159 -   - 24   - -

152 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี
 โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5)

4.44 4.21 4.02 4.34 0 3.90 - -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

153 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผล
จากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ 
[ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ผานการกลั่นกรอง (peer
 review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
รวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]

133 2 131 29 26 9 - 10

154  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ
เผยแพร

79   -   - 1 26 3 - 5

155  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

19 1 120 28 - 5 - -

156  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

34 1 10 - -   - - -

157  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1   - 1 - - 1 - 5

158 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจาก
ศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

-   - 1 - -   - - -

159  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด

-   -   - - -   - - -

160  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

-   -   - - -   - - -

161  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

-   -   - - -   - - -

162  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

-   -   - - -   - - -

163  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

-   - 1 - -   - - -

164 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

298 6 347 71 367 15 - 5

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร 
(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

13 3 3 - -   - - 3

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

166  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ)

12   -   - - -   - - -

167  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับ
ในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

-   - 1 - -   - - -

168  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํา
กับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

- 3   - - -   - - 3

169  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank :www.scimagojr.com) 
หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่
นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับใน
คาน้ําหนักอื่นๆ)

1   - 2 - -   - - -

170 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)

-   -   - - -   - - -

171  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด

-   -   - - -   - - -

172  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

-   -   - - -   - - -

173  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

-   -   - - -   - - -

174  -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธ
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

-   -   - - -   - - -

175  -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ

-   -   - - -   - - -

176 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

27 3 3 - -   - - -

177 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร

-   -   -   -   -   - 39 -

178 (สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมด 
(รหัสเดียวกัน)

-   -   -   -   -   - 72 -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

179 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบ
ผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป

-   -   -   -   -   -   - -

180 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
ในปการศึกษาเดียวกัน

-   -   -   -   -   - 40 -

181 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในป
การศึกษานั้น

- 195 338 49 464 223 30 76

182  -ระดับอนุปรญิญา -  -  -  -  -  - - -
183  -ระดับปริญญาตรี - 167 235 19 335 112 30 39
184  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  -  -  -  - - -
185  -ระดับปริญญาโท - 19 89 30 127 108 - 24
186  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  -  -  -  - - -
187  -ระดับปริญญาเอก - 9 14 - 2 3 - 13
188 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความ

พึงใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯ

- 195   - 49 464 223 30 76

189  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - -  -  - - -
190  -ระดับปริญญาตรี - 167  - 19 335 112 30 39
191  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - -  -  - - -
192  -ระดับปริญญาโท - 19  - 30 127 108 - 24
193  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - -  -  - - -
194  -ระดับปริญญาเอก - 9  - - 2 3 - 13
195 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่
นอยกวา 3.51

-   -   - - - - - 76

196  -ระดับอนุปรญิญา -  -  - - - - - -
197  -ระดับปริญญาตรี -  -  - - - - - 39
198  -ระดับ ป.บัณฑิต -  -  - - - - - -
199  -ระดับปริญญาโท -  -  - - - - - 24
200  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  -  - - - - - -
201  -ระดับปริญญาเอก -  -  - - - - - 13
องคประกอบที่ 3
202 ผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.15 4.23 4.51 4.35 5.00 4.10 3.85 4.18

203 ผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

3.87 4.00   - 3.98 5 3.80 3.60 4.22

204 ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

4.28 4.03   - 4.26 5 3.84 3.65 4.09

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

องคประกอบที่ 4
205 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

122 32 113.5 22 72.5 84 15.5 28.5

206 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณ

122 44 113.5 22 72.5   - 15.5 28.5

207 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร

1   -   - - 1   - 2 1

208 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน

1,558,333.00 980,000.00 3,200,000.00 100,000.00 217,250.00 4,265,073.00 120,000.00 100,000.00

209  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   -   -   -   - -

210  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -  - 4,265,073.00 120,000.00 100,000.00
211  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
1,558,333.00 980,000.00 3,200,000.00 100,000.00 217,250.00 - - -

212 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

20,897,367.00 4,551,784.00 42,023,171.08 18,881,965.00 16,877,680.00 11,903,780.00 924,680.00 7,376,938.00

213  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   -   -   -   - -

214  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -  - 11,903,780.00 924,680.00 7,376,938.00
215  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ 20,897,367.00 4,551,784.00 42,023,171.08 18,881,965.00 16,877,680.00   -   - -
216 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
106 38 110.5 21 98.5 119 15.5 26

217  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   -   -   -   - -

218  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -  - 119 15.5 26
219  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ 106 38 110.5 21 98.5   -   - -
220 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
1   - 2   - 2   -   - -

221  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

  -   -   -   -   -   -   - -

222  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -  -  -  - -
223  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
1   - 2   - 2   -   - -

224 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 11 7 3  - 9 23 8 3
225  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
  -   -   -   -   -   -   - -

226  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  -  -  -  - 23 8 3
227  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
11 7 3   - 9   -   - -

228 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ  -  -  -  -  -  -  - -
229  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  
  -   -   -   -   -   -   - -

230  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   -  -  -  -  -  -  - -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

231  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

  -   -   -   -   -   -   - -

232 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎ
ในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่
นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่
นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

13 14 11 4 23 14 5 5

233  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- -   - - -   - - -

234  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  - - - 14 5 5
235  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
13 14 11 4 23 - - -

236 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตอง
ไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

3 - 5 - 7 3 - 1

237  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
โ โ ี

- -   - - -   - - -

238  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  - - - 3 - 1
239  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ 3   - 5 - 7   - - -
240 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. 
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

2 2 2 - 1 1 - 1

241  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- -   - - -   - - -

242  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  - - - 1 - 1
243  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
2 2 2 - 1   - - -

244 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI 
หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับใน
คาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับใน
คาน้ําหนักอื่นๆ)

3 1 7 - 5 53 9 1

245  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- -   - - -   - - -

246  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  - - - 53 9 1

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

247  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

3 1 7 - 5   - - -

248 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
(ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

- - 2 - -   - 1 -

249  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- -   - - -   - - -

250  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - -  - - -  - 1 -
251  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ -   - 2 - -   - - -
252 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

-   -   - - -   - - -

253  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

-   -   - - -   - - -

254  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  -  - - -  - - -
255  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
-   -   - - -   - - -

256 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา)

- -   - - -   - - -

257  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

-   -   - - -   - - -

258  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  -  - - -  - - -
259  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
-   -   - - -   - - -

260 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
(ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

-   -   - - -   - - -

261  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

-   -   - - -   - - -

262  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  -  - - -  - - -
263  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
-   -   - - -   - - -

264 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงาน
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

- - 4 - -   - - -

265  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

-   -   - - -   - - -

266  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  -  - - -  - - -
267  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
-   - 4 - -   - - -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

268 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน

25 8 30 4 3 20 2 7

269 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน

-   -   - -   -   - 1 9

270 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพ

12 8 29 3 13 9 - 9

271  -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ

4   - 16 - 13   - - 9

272  -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ

1 3 9 -   -   - - -

273  -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตาม
เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 
ของชิ้นงาน)

2   - 2 3   - 5 - -

274  -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ
ตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกิน
รอยละ 50 ของชิ้นงาน)

5 5 2 -   - 4 - -

องคประกอบที่ 5
275 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
30 15 35 2 54 43 10 14

276 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการเรียนการสอน

11 11 14 1 19 7 2 6

277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่นํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการวิจัย

7 2 2 1 1 1 1 2

278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา 
ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย

12   - 13 - 7 13 1 6

องคประกอบที่ 6
279 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํา
กวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5

4.07 4.19 4.09 4.14 3.78 3.79 3.52 4.19

องคประกอบที่ 7
280 คะแนนผลการประเมินผลการ

ดําเนินงานของสภาสถาบัน 
(คะแนนเต็ม 5)

  -   -   -   -   -   -   - -

281 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง 
(คะแนนเต็ม 5)

3.55   - 4.83 4.70   - 4.25 4.15 4.95

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555



คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร 
ศรีราชา

คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ศษ. ศษพ. ศศ. ศศ.ศรช. สค. สพ. ทสพ. วก.

ลําดับที่ ชื่อขอมูลพื้นฐาน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะวิชา แยกตามกลุมสาขา

องคประกอบที่ 97
282 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคลองกับอัตลักษณ 
(จากคะแนนเต็ม 5)

- 4.73 3.69 3.72 5   - 4.2 3.82

283 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

36 43 109 - 97 20 8 13

284 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

4.28 4.26 4.06 - 4.11 3.97 4.25 4.47

285 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

67   - 50 30 64 4 - -

286 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

4.40   - 4.04 4.34 4.27 4.13 - -

287 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

8   -   - -   -   - - -

288 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5)

4.66   -   - -   -   - - -

289 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

- - 8 4 8 4 34 -

290 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณทั้งหมด

111 43 159 30 162 4 8 13

291 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม 5)

4.39 4.26 4.06 - 4.19 4.13 4.25 4.47

292 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5)

- - 3.69 3.72 -   - 4.18 -

แหลงขอมูลจาก : รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปการศึกษา 2555
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ภาคผนวก ข 
รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปี พ.ศ. 2554-2556 
 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
1 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.กําพล อดุลวิทย ์
2 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  เรืองพานิช  

(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) 
3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายชุมพล  พรประภา 
4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายธีรพงษ์  ตั้งธีระสุนันท ์
5 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายยุคล ล้ิมแหลมทอง 
6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.พรชัย  รุจิประภา 
7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.พันธ์ศักดิ ์ ศิริรัชตพงษ ์ 
8 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.กนิษฐา กาญจนจาร ี  
9 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม 
10 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี    
11 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายสมบัติ  ศานติจาร ี  
12 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายทิฆัมพร พิศาบดินทร ์
13 อธิการบด ี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์           
14 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย นายอํานวย เนตยสุภา                                   
15 ประธานสภาข้าราชการ มก. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชงัช ู

(ดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วันที ่13 ธ.ค. 2554) 
16 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย ์ดร.พนิต เข็มทอง 

(รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ) 
17 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยรุ ี เทศผล  

(รองอธกิารบดฝ่ีายบริหารทรพัยากรบุคคล) 
18 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย ์ดร.วิจารณ ์วิชชุกิจ 

(คณบดีคณะเกษตร) 
19 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย ์ดร.เกียรติยทุธ กวีญาณ 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) 
20 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย ์ดร.บดินทร ์รัศมีเทศ 

(คณบดีคณะบริหารธรุกิจ) 
21 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คํา 

(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร)์ 
22 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร นางยุพา ปานแก้ว 

(ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ) 

23 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ชูเกียรต ิรักซ้อน 
(ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน) 

24 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

รองศาสตราจารย ์ดร.เจริญศักด์  ศาลากิจ 
(คณะสัตวแพทยศาสตร ์ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการเกษตร) 
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
25 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์

ประจํา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เสริมศิร ิจันทร์เปรม 
(คณะเกษตร กาํแพงแสน ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการเกษตร) 

26 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุภา หารหนองบัว 
(คณะวิทยาศาสตร ์ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ฯ) 

27 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

ดร.อนามัย ดําเนตร 
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตรฯ์) 

28 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ถวัลย ์เนียมทรพัย ์
(คณะสังคมศาสตร ์ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร)์ 

29 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติ กันตงักุล 
(คณะเศรษฐศาสตร ์ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์) 

30 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน ์
(คณะเกษตร ผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน) 

31 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

ดร.สันติ โถหินัง 
(คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้แทนวิทยาเขต) 

32 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย ์ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร 
(รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัย) 

33 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ ์ งามเจริญ  
(รองอธกิารบดฝ่ีายประกันคุณภาพ) 

              

             ท่ีมา : งานการประชุม กองกลาง 
                 2 พฤษภาคม 2554 
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รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2556-2558 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
1 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ เรืองพานิช 
2 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์  สนธิรัตน 

(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) 
3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายชุมพล  พรประภา 
4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายโชติ  ตราช ู
5 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายมนตรี  คงตระกูลเทียน 
6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.พรชัย  รุจิประภา 
7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.พันธ์ศักดิ ์ ศิริรัชตพงษ ์ 
8 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.กนิษฐา กาญจนจาร ี  
9 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ ์
10 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี    
11 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายลักษณ์  วจนานวัช 
12 อธิการบด ี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์           
13 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย นายอํานวย เนตยสุภา                                   
14 ประธานสภาข้าราชการ มก. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชงัช ู
15 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชยัเสรี 

(รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ) 
16 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยรุ ี เทศผล  

(รองอธกิารบดฝ่ีายบริหารทรพัยากรบุคคล) 
17 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยิัน  ธัญกิจจานุกิจ 

(คณบดีคณะประมง) 
18 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์  พนูวศิน 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร)์ 
19 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ศรีอร  สมบูรณ์ทรพัย์  

(คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา) 
20 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชยั  จวิเจรญิสกุล 

(คณบดีคณะศึกษาศาสตร)์ 
21 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสสวรรณ  เจยีมสมบัติ 

(ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน) 
22 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ดร.อารีย์  ธัญกจิจานุกิจ 

(ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด) 
23 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์

ประจํา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  อนุรักษ์พงศธร 
(คณะส่ิงแวดล้อม ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการเกษตร) 

24 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

ดร.ศิรพรรณ  สุคนธสิงห์  
(คณะเทคนิคสัตวแพทยศาสตร์  
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาการเกษตร) 
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
25 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์

ประจํา 
ดร.ศรินยา สนทิวงศ์ ณ อยุธยา 
(วิทยาลัยพานิชยนาวีนานาชาต ิผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

26 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

นายอุบล ทองปัญญา 
(คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ผู้แทนกลุ่มวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

27 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุรยิกุล ณ อยธุยา  
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
ผู้แทนกลุ่มสังคมศาสตร์) 

28 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันตวิงศ์วานิช 
(คณะวิทยาการจัดการ  ผู้แทนกลุ่มสังคมศาสตร)์ 

29 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน ์
คณะเกษตร ผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน) 

30 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา 

ดร.เฉลิมเกียรต ิแสงทองพินิจ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผู้แทนวิทยาเขต) 

31 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย ์ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร 
(รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัย) 

32 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ ์ งามเจริญ  
(รองอธกิารบดฝ่ีายประกันคุณภาพ) 

 

               ท่ีมา : งานการประชุม กองกลาง 
           ข้อมูล ณ สิงหาคม 2556  

  
 
 
 



 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 หนา 403 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56) 
 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
1 ที่ปรกึษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ศ.ระพี  สาคริก 
2 ที่ปรกึษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ ์
3 ที่ปรกึษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ดร.มาลี  สุวรรณอัตถ ์
4 อธิการบด ี รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ 
5 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกรู 
6 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สิรี ชยัเสร ี
7 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผศ.มยุร ี เทศผล 
8 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.ดํารงค์  ศรพีระราม 
9 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรพัย ์
10 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ ์
11 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ นายนิพนธ ์ ล้ิมแหลมทอง 
12 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพเิศษ ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน 
13 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผศ.นงลักษณ์  งามเจริญ 
14 รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ รศ.ดร.อษุณีย์ ลีรวัฒน ์
15 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา 
16 รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ ดร.ณรงค์ชัย  พพิัฒน์ธนวงศ์ 
17 รองอธิการบดีวทิยาเขตกําแพงแสน รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์ 
18 รองอธิการบดีวทิยาเขตศรรีาชา รศ.ชัยวัฒน์ ชยักุล 
19 รองอธิการบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล 
20 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ รศ.ดร.ปัสสี  ประสมสินธ์ 
21 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนิสิต อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 
22 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนิสิต ผศ.กรกฎา นักค้ิม 
23 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายการเงินและทรัพย์สิน ผศ.วิมล รอดเพช็ร 
24 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายการเงินและทรัพย์สิน รศ.นภาภรณ์  พรหมชนะ 
25 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการพิเศษ ดร.ถวัลย์ศักดิ ์เผ่าสังข ์
26 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการ รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีต๊ะ 
27 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการ รศ.ศักดา อินทรวิชัย 
28 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ผศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร 
29 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน ์
30 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริการวิชาการ ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก 
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
31 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิจัย ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล 
32 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิจัย รศ.ดร.คณพล  จุฑามณี 
33 ผู้ช่วยอธิการบด ี นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล 
34 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริหารทรพัยากรบุคคล รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 
35 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริหารทรพัยากรบุคคล ดร.สมจติต ์ ปาละกาศ 
36 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายประกันคุณภาพ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ 
37 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริการวิชาการ วิทยาเขตกาํแพงแสน นายเพิ่ม  สุรกัษา 
38 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ ์วิทยาเขตกําแพงแสน ดร.อนามัย  ดําเนตร 
39 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการและประกันคุณภาพ  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิ จังหวัดสกลนคร ผศ.ดร.อภิชาต  แจ้งบํารงุ 

40 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิจัยและบรกิารวิชาการ  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิ จังหวัดสกลนคร ผศ.ดร.อนุกูล  วัฒนสุข 

41 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักด ี
42 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายวิจยั ดร.ศุภฤกษ์  สุขสมาน 
43 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 
44 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ อ.น.สพ.ดร.เสร ีกุญแจนาค 
45 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ ดร.สุจณิณา  กรรณสูต 
46 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ ดร.อนุชัย รามวรังกูร 
47 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการพิเศษ ดร.เออวดี  อุบลศุข 
48 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม 
49 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายบรหิารและประกันคุณภาพ วิทยาเขต

กําแพงแสน อ.เบญญา  กสานติกุล 

50 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม   
วิทยาเขตกําแพงแสน อ.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล 

51 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์ วิทยาเขตศรีราชา ดร.ภัทรวดี  สุ่มทอง นาคมี 
52 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา ดร.สถาพร  เชือ้เพ็ง 
53 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีกจิการนิสิตและประสานงานชุมชน  

วิทยาเขตศรรีาชา ผศ.สุภัทรชัย ชมพันธุ ์

54 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร ดร.กรรณกิาร์ วงษ์พานิชย ์
55 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร อ.วริัช  หิรญั 
56 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร ดร.อัญชสา  ประมวลเจริญกิจ 
57 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร อ.ฐาปนี  เฮงสน่ันกูล 

  
  
  
  

                                                                                                                                  ท่ีมา : กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56) 
 

ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
วิทยาเขตบางเขน 

คณบดี 
คณะเกษตร รศ.ดร.วจิารณ์  วิชชุกิจ                       
คณะบริหารธรุกิจ รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ                     
คณะประมง ผศ.ดร.สุริยัน    ธัญกิจจานุกิจ                  

คณะมนุษยศาสตร ์ รศ.ดร.วิไลศักดิ ์ กิ่งคํา 
ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล                         

คณะวนศาสตร์ ผศ.ดร.วันชัย  อรุณประภารัตน์                   
คณะวิทยาศาสตร ์ ดร.สุรพล  ภัทราคร                             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธญัญะ  เกียรติวัฒน ์
คณะศึกษาศาสตร ์ รศ.ดร.สุรชยั  จวิเจรญิสกุล 

คณะเศรษฐศาสตร ์ รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน 
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งค่ัง                      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ผศ.รัชด  ชมภูนิช                               
คณะสังคมศาสตร ์ รศ.ดร.มนฤตยพ์ล  อุรบุญนวลชาติ           
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศ.น.สพ. ดร. อภินันท์  สุขประเสริฐ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ธนะบูลย์  สัจจาอนันตกุล 
บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กัญจนา  ธีระกุล                         
คณะส่ิงแวดล้อม (รกัษาราชการแทน) ดร.ดํารงค์  ศรพีระราม รองอธิการบดีฝ่ายบรกิารวิชาการ     
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ รศ.ดร.วรวุฒ ิ ฤกษ์อํานวยโชค                     
ผู้อํานวยการ (สํานัก) 
สํานักงานอธกิารบด ี(รักษาราชการแทน) นางวรพร  อร่ามรักษ ์

สํานักทะเบียนและประมวลผล รศ.ดร.ศักดา  อนิทรวิชยั 
นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์                      

สํานักบริการคอมพิวเตอร ์ รศ.ประดนเดช  นีละคุปต์                        
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ                   
สํานักหอสมุด ดร.อารีย์  ธัญกจิจานุกิจ                          
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร อ.อรไท  ผลด ี                               
ผู้อํานวยการ (สถาบัน) 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

นางยุพา  ปานแก้ว  
นางวารณุี  ธนะแพสย์                                
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ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  นางพัชรี  ตั้งตระกูล                            
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ศ.ดร.อุทยัรัตน์  ณ นคร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
(รกัษาราชการแทน) 

ผศ.ดร.ชยัสิทธิ์  ทองจ ู
รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย        

สถาบันอินทรีจนัทรสถติย์เพือ่การค้นคว้าและ 
พัฒนาพืชศาสตร ์ รศ.ดร.สมชาย  ธนสินชยกุล                        

ผู้อํานวยการ (สํานักงาน) 
กองกลาง นางสุกัญญา  มณีเจรญิ 
กองการเจ้าหนา้ที ่ นางสุปราณี  สิงโตทอง 
กองกิจการนิสิต นายประหยัด  สุดเศวต 
กองคลัง นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย 
กองแผนงาน นางสาวยุพา  วงศ์อุบล 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ นายนิพนธ์  ล้ิมแหลมทอง 
กองบริการการศึกษา นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย ์
กองวิเทศสัมพันธ์ นายสมศักดิ์ ทบัทิมทอง 
หอจดหมายเหตุ นางพิบูลย์ศิลป์  วัฑฒนะพงศ์ 
สํานักการกีฬา (รักษาราชการแทน) รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์                       
สํานักงานทรัพย์สิน นางปิยฉัตร  ช่างเหล็ก                         
สํานักงานบรกิารวิชาการ นางสาวรัตติญา  ศริดารา 
สํานักงานกฎหมาย นายฉัตรชัย จรญูพงศ์  
สํานักงานตรวจสอบภายใน นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์                     
สํานักงานประกนัคุณภาพ นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์ิจ            

วิทยาเขตกําแพงแสน 
คณบดี 

คณะเกษตร กําแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย  มาลา 
ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ ผศ.ดร.ชานันก์  สุดสุข                          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน                             
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ รศ.บรรจบ  ภิรมย์คํา                          
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ผศ.ดร.ราตรี  เรืองไทย 
ผู้อํานวยการ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา 
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  รศ.อทุัย คันโธ                        
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ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 

สํานักหอสมุด (รักษาราชการแทน) นางเปรมปรีดิ์  บุญรังษี  
รศ.ดร.สมบัติ ชณิะวงศ์ รองอธกิารบดวีิทยาเขตกําแพงแสน        

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน รศ.ชูเกียรติ  รกัซ้อน 
นายเพิ่ม  สุรกัษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ผศ.ดร.พิสสวรรณ  เจียมสมบัต ิ            

สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน (รักษาราชการแทน) นายอนิรุธ  สุขจิตต ์
รศ.ดร.สมบัติ ชณิะวงศ์ รองอธกิารบดวีิทยาเขตกําแพงแสน        

วิทยาเขตศรีราชา 
คณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ อาจารยเ์ติมศักดิ์  สุขวิบูลย ์                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รศ.ดร.เกียรติยทุธ  กวีญาณ                      
คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา ผศ.ดร.สุชัย  ตนัยอัชฌาวุฒ                      
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา  รศ.ศรีอร  สมบรูณ์ทรัพย์    
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ พลเรือเอกสุพทิย์  อํานวย                    
ผู้อํานวยการ 
สํานักวิทยบริการ นายเรวตัิ อ่ําทอง                             
สํานักงานวทิยาเขตศรรีาชา นางพิมพ์จันทร์ นุ่มหอม                   

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณบดี 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์นิติกุล    
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวัฒน์  พนูวศิน    
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร.วัชรพงษ์ อนิทรวงศ์           

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รกัษาราชการแทน) รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล  
รองอธิการบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 

ผู้อํานวยการ 
สํานักงานวทิยบริการ ดร.จิตรา พึ่งพานิช                             
สํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวดัสกลนคร 
(รกัษาราชการแทน) 

รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล  
รองอธิการบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร  
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ภาคผนวก จ 
รายนามหน่วยงานผู้กํากับดูแลรับผิดชอบข้อมูล 
รายตัวบ่งชี้ สําหรับรายงานผลการดําเนินงาน 

และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วยงาน ผู้บริหารท่ีกํากับดูเล ผู้กํากับดูแล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
สกอ.1.1 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวสยาวไลย์  โชคมาเสริมกุล 

       นางสาวเกศรินทร์  แพทอง 
สมศ.16         
สมศ.16.1 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นายสมพล  นาคเมือง 
สมศ.16.2 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวพัชน ี ลีลาดี 

บัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ 
สมศ.17 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นายสมพล  นาคเมือง 

นางสาวอโณทัย  เทวราชสมบูรณ์ 
สกอ.2.1 กองบริการการศกึษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล 

นางวราภรณ ์ สมบูรณ์กุล 
บัณฑิตวิทยาลัย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ 

สกอ.2.2 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางสาวยุภาพร  สุรเวช 
นายคมสัน   จีราคม 

สกอ.2.3 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางสาวยุภาพร  สุรเวช 
นายคมสัน   จีราคม 
นางมะลิวัลย์  พันธ์ุภักดี 
นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์ 

สกอ.2.4 กองบริการการศกึษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นางสาวอุทัยวรรณ  กิจวิเชียร 
    นายวัชระ  นิลประพันธ์ 

สกอ.2.5 สํานักประกันคุณภาพ อธิการบดี 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ 

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

ผู้อํานวยการสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสมใจ  บรรเทากุล 

กองแผนงาน ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวกิ่งแก้ว  รักประศาสน์ 
นางสาวอโณทัย  เทวราชสมบูรณ์ 

สํานักหอสมุด ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ 
สํานักหอสมุด ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด นางพันธ์ุศิริ  ธนาริยะวงศ์ 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

นางอโณชา  ชํานาญกิจ 

กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี 

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี 

นางสุชีพ  จันทอง 
นางสาวสุภาพร  ขยายวงศ์ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพย์สิน 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน นางกิตญา  ศรีทองคํา 
นางสาวจารุณ ี พรหมแสน 

สกอ.2.6 กองบริการการศกึษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัญญารตัน์  แก้วคง 
สกอ.2.7 กองบริการการศกึษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นางสาวปฐมาวด ีกุลวัฒนไพศาล 
สกอ.2.8 กองบริการการศกึษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นายปัญญา ซ่ือตรง 

 กองกิจการนิสิต  ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต นายสําเริง  เคร่ืองไธสง 



 

หนา 410 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วยงาน ผู้บริหารท่ีกํากับดูเล ผู้กํากับดูแล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
สมศ.1 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวพนิดา  กุลแพทย์ 
สมศ.2 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวพัชน ี ลีลาดี 

นางสาวพรลักษณ์  ฤกษ์สมโภชน์ 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางอัจฉรา  ผ่องอุดม 

สมศ.3 บัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวจรุวรรณ ์ พฤกษติกุล 
สมศ.4 บัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ 
สมศ.14 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางสาวยุภาพร  สุรเวช 

นายคมสัน   จีราคม 
สกอ.3.1 กองกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

และพัฒนากายภาพ 
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต นางสาวสิน ี อําภารักษ์ 

สกอ.3.2 กองกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ 

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต นางสาวลดาวัลย์  วชิรเมฆากุล 

มก.3.3 กองบริการการศกึษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นางมัลลิกา  เกตุชรารัตน์ 
    นายวัชระ  นิลประพันธ์ 
 สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 
 ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 
นางจิรพรรณ  เรืองฤทธ์ิ 

สกอ.4.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 

นางสาวรัชดา  คะดาษ 
นางสาวบุษยา  ศรีอนันต์ 

สกอ.4.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 

นางสาววันเพ็ญ  นภาทิวาอํานวย 
นางสาวสมพร  มณีประสพสุข 

สกอ.4.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 

นางสาวมาล ี สกุลนิยมพร 
นางกนกพร  พูลประพันธ์ 
นางสาวทิสยา  ทิศเสถียร 

สมศ.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 

นางสาวมาล ี สกุลนิยมพร 
นางกนกพร  พูลประพันธ์ 
นางสาวทิสยา  ทิศเสถียร 

สมศ.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. ร่วมกับสํานัก
ประกันคุณภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 

นางสาวมาล ี สกุลนิยมพร 

สมศ.7 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางมะลิวัลย์  พันธ์ุภักดี 

สกอ.5.1 สํานักงานบริการ
วิชาการ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน 
บริการวิชาการ 

นางสาววราภรณ ์ ภายศรี 

สกอ.5.2 สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

นางสาวยุพวัลย์  ทองใบอ่อน 

สมศ.8 สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์ 

สมศ.9 สถาบันอินทรี
จันทรสถิตย์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้อํานวยการสถาบันอินทรี
จันทรสถิตย์ฯ 

นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วยงาน ผู้บริหารท่ีกํากับดูเล ผู้กํากับดูแล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
สมศ.18         
สมศ.18.1 กองยานพาหนะอาคาร 

และสถานท่ี 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ 

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและพัฒนากายภาพ 

ดร. สุจิณณา  กรรณสูต 

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ
อาคาร และสถานท่ี 

นายกิตติศักด์ิ  เสพศิริสุข 

สมศ.18.2 สถาบันอินทรี
จันทรสถิตย์ฯ 

  ผู้อํานวยการสถาบันอินทรี
จันทรสถิตย์ฯ 

นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 

สกอ.6.1 สํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร 

รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์ 
และวัฒนธรรมการเกษตร 

ผศ.ดร.สุพจน ์ ยุคลธรวงศ ์
นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ 

 กองกิจการนิสิต 
สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

 ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นางคณศิร  สัจจะธีระกุล 
นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ 

สมศ.10 สํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร 

รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์ 
และวัฒนธรรมการเกษตร 

ผศ.ดร.สุพจน ์ ยุคลธรวงศ ์
นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ 

สมศ.11 กองยานพาหนะอาคาร 
และสถานท่ี 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ 

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ
อาคาร และสถานท่ี 

นางสาวสุชีพ  จนัทอง 
นางสาวสุภาพร  ขยายวงศ์ 

สกอ.7.1 กองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ผู้อํานวยการกองกลาง นางสาวอัมพร วรรณะปะกาศิล
นางสาวสุปราณี  เทียนเล็ก 

สกอ.7.2 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นายสิทธิพงษ์  เดชาอนันตพงษ์ 

สกอ.7.3 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

ผู้อํานวยการสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

นายประสพสุข  ผลดี 

สกอ.7.4 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน 
ตรวจสอบภายใน 

นายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
ศรีราชา 
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

สมศ.12 กองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ผู้อํานวยการกองกลาง นางสาวอัมพร วรรณะปะกาศิล 
    นางสาวสุปราณี  เทียนเล็ก 

สมศ.13 กองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ผู้อํานวยการกองกลาง นางสาวอัมพร วรรณะปะกาศิล 
    นางสาวสุปราณี  เทียนเล็ก 

สกอ.8.1 กองคลัง รองอธิการบดี 
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

ผู้อํานวยการกองคลัง นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย 

สกอ.9.1 สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นางมุกดา  เกตุแก้ว 

สมศ.15 สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ 
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ภาคผนวก ช 
 
 
 
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่  ๘  /๒๕๕๖ 

 เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการในการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

...................................................... 
 เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน   
การกําหนดเป้าหมาย   การติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอํานาจและ
หน้าที่ ดังน้ี 

 

คณะอนุกรรมการด้านปรัชญา ปณธิาน แผนดําเนนิการ   
การบริหารจัดการ  การเงนิและงบประมาณ  

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ที่ปรึกษา 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ที่ปรึกษา 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา 
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา 
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ที่ปรึกษา 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ที่ปรึกษา 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา 
๙. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานอนุกรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อนุกรรมการ 
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อํานวยการกองแผนงาน อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อํานวยการกองกลาง อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการกองคลัง  อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา อนุกรรมการ 
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร อนุกรรมการ 
๑๙. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  อนุกรรมการ 
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๒๐. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย  อนุกรรมการ 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ อนุกรรมการ 
๒๒. นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๓. นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นางกัลยาณี  รตันวราหะ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
๑. เสนอแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก  พร้อมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

๒. เสนอแนวทางการพัฒนาด้านปรัชญา ปณิธาน แผนดําเนินการ  การบริหารจัดการ  
การเงิน และงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการด้านการผลิตบัณฑิต และกิจกรรมการพัฒนานสิิต 
 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ที่ปรึกษา 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ที่ปรึกษา 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานอนุกรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพ รองประธานอนุกรรมการ 
๗. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  อนุกรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อนุกรรมการ 

๑๐. ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์  อนุกรรมการ 
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด  อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการกองแผนงาน อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้อํานวยการกองกลาง  อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์  อนุกรรมการ 
๑๘. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต  อนุกรรมการ 
๑๙. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  อนุกรรมการ 
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน  อนุกรรมการ 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา  อนุกรรมการ 
๒๒. ผู้อํานวยการสถานพยาบาล มก. อนุกรรมการ 
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๒๓. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ  อนุกรรมการ 
๒๔. นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๕. นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นางมุกดา  เกตุแก้ว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๘. นางสาวณัฏยา  เบ้าสุภี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
๑. เสนอแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก  พร้อมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

๒. เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต และกิจกรรมการพัฒนานิสิตตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มอบหมาย 

 
 

คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ที่ปรึกษา 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ที่ปรึกษา 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ประธานอนุกรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองประธานอนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย อนุกรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ อนุกรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ  อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อนุกรรมการ 

๑๗. ผู้อํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้า 
และพัฒนาพืชศาสตร์ 

อนุกรรมการ 

๑๘. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร    อนุกรรมการ 
๑๙. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ  อนุกรรมการ 
๒๐. นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒๒. นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
๑. เสนอแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก  พร้อมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

๒. เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมตามข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มอบหมาย 

 

คณะอนุกรรมการด้านการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และระบบการประกันคณุภาพ 
 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ที่ปรึกษา 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ที่ปรึกษา 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ประธานอนุกรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพ รองประธานอนุกรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อนุกรรมการ 
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  อนุกรรมการ 
๙. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต อนุกรรมการ 

๑๐. ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร อนุกรรมการ 
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ อนุกรรมการ 
๑๒. ดร.จิรวัฒน์  วิรังกร อนุกรรมการ 
๑๓. นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางมุกดา  เกตุแก้ว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
๑. เสนอแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก  พร้อมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

๒. เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และระบบการประกัน
คุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงานปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

๓. ดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มอบหมาย 
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  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนสิ้นสุดการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      
 
                  สั่ง ณ วันที่   ๓   มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
                 (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่  ๔๕๔  /๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการในการดําเนินงานจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้านการผลิตบัณฑิต  
                 และกิจกรรมการพัฒนานิสิต (เพ่ิมเติม) 
 ......................................................  
  อนุสนธิคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๘/๒๕๕๖  เรือ่ง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการในการ
ดําเนินงานจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖   น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้านการผลิตบัณฑิต และกิจกรรมการพัฒนานิสิต เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงขอเพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการ  ดังน้ี 
         เพ่ิมเติม 
  ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร       อนุกรรมการ 

 

โดยให้อนุกรรมการมีหน้าที่ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๘/๒๕๕๖  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการในการดําเนินงานจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้านการผลิตบัณฑิต และกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนสิ้นสุดการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
          สั่ง ณ วันที ่ ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
  

   (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก ซ 
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ภาคผนวก ฌ 
กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2556    
 

เวลา รายละเอียด สถานที ่
วันอังคารท่ี 3 กันยายน 2556 
08.30 – 09.00 น. • คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการประเมินฯ ห้องประชุม 8  
09.00 - 09.30 น. • ผู้บริหาร และบุคลากร มก. ลงทะเบียน ห้องกําพล  

อดุลวิทย ์ 09.30 - 10.00 น. • อธิการบดแีนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
• ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการประเมิน ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางใน

การประเมินฯ 
10.00 - 12.00 น. • ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 

• รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รายงานระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิม่เติม 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 8  
13.00 – 15.00 น. • รองอธิการบดีวิทยาเขตต่างๆ รายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีการศึกษา 2555   

พร้อมรับการสัมภาษณ์และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประเมินฯ 
 

กลุ่ม A    กลุ่ม B กลุ่ม C  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จ.สกลนคร 
วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา  

 
ห้องประชุม 8 ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2  

15.00 -16.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
วันพุธท่ี 4 กันยายน 2556 
09.00 – 12.00 น. • คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมคณะวิชา วิทยาเขตบางเขน ห้องประชุม 8  

กลุ่ม A    กลุ่ม B กลุ่ม C  
9.00 – 10.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร 
 

10.00 น. – 11.00 น. คณะประมง คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
11.00 -12.00 น. • คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. – 15.00 น. • คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนบัสนุน วิทยาเขตบางเขน  
13.00 – 14.00 น. สํานักหอสมุด สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักส่งเสริมและ

ฝึกอบรม 
 

14.00 – 15.00 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

กองกจิการนิสติ สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนา 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

15.00 -16.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
วันพฤหัสบดีท่ี 5 กันยายน 2556  
09.00 – 09.40 น. สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย         (กลุ่ม A – C) ห้องประชุม 8 
09.45 – 10.30 น. สัมภาษณ์อธิการบดี                             (กลุ่ม A – C) 
10.30 – 12.00 น. กลุ่ม A    กลุ่ม B กลุ่ม C  

 
 

รองอธิการบดี และคณบด ี อาจารย ์ ผู้อํานวยการสถาบัน  
สํานัก กอง ศูนย ์

ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ห้องประชุม 8 ห้องประชุม 5 



 

หนา 428 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30  - 15.00 น. ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต นิสิตทุกช้ันป ี บุคลากรสายสนับสนุน 

ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ห้องประชุม 8 ห้องประชุม 5 
15.00 – 16.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง  

จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
ห้องประชุม 8 

วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2556  
08.30 – 12.00 น. • คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) และวิพากษ์ผลการ

ประเมินในภาพรวม 
ห้องประชุม 8 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 8 
13.00 - 14.00 น. • คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมนําเสนอรายงานผลการประเมิน ห้องประชุม 8 
14.00 – 15.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินโดยวาจาต่อผูบ้ริหารและบุคลากร มก. 

• อธิการบดี และผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย ซักถามแลกเปลีย่นความคิดเห็น และปิดการ
ประชุม 

ห้องกําพล  
อดุลวิทย ์

 

การแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินฯ 
 

กลุ่มตามองค์ประกอบ จํานวนตัวบ่งชี้ ทีมคณะกรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ สกอ. สมศ. มก. รวม 

 
กลุ่ม A 

องค์ประกอบท่ี 1 7 8 และ 9 
7  

ตัวบ่งชี้ 
6  

ตัวบ่งชี้ - 13  
ตัวบ่งชี้ 

รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล 
รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป ์
ผศ.ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ 
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ 

 
กลุ่ม B 

องค์ประกอบท่ี 2 และ 3 
10  

ตัวบ่งชี้ 
5  

ตัวบ่งชี้ 
1  

ตัวบ่งชี้ 
16  

ตัวบ่งชี้ 

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม 
รศ.ดร.จินตนา  พรพิไลพรรณ 
ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ์ 
นางมุกดา  เกตุแก้ว 

กลุ่ม C 
องค์ประกอบท่ี 4  5 และ 6 6 

 ตัวบ่งชี้ 
9  

ตัวบ่งชี้ - 15  
ตัวบ่งชี้ 

รศ.ดร.ทวีป ชัยสมภพ 
รศ.บพิธ  จารุพันธ์ุ 
ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ 
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ 

รวม 23 20  1  44  
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 



 

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 หนา 429 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารวชิาการ 10/2556 
 

ที่ปรึกษา            คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
                       ประจําปีการศึกษา 2555 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
    นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ  ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ 
บรรณาธิการ   นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ         งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
    นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ  งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
    นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง  งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
กองบรรณาธกิาร  งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ 
    งานพัฒนาและฝึกอบรม   สํานักงานประกันคุณภาพ 

  งานธุรการ           สํานักงานประกันคุณภาพ 
ออกแบบปก        นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง  งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ  

พิมพ์ท่ี :   โรงพิมพ์สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 10900 
             โทร. 0 2942 8049 




