คํานํา
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มุ งเน น การวิ จั ย ขั้ น สู งและการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
หลากหลายสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เพื่อนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
การบริห ารจัดการ เพื่ อให มีผ ลงานสะท อนเอกลักษณ ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ” โดยดําเนินงานครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก
การผลิตบั ณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํ านุ บํารุงศิลปวัฒ นธรรม รวมทั้ งกําหนดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรและนิสิตใหสะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค
สามัคคี”
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จั ดทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํ าป การศึก ษา 2560 ซึ่ งเป น
การรวบรวมผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และอีก 3 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหวาง วัน ที่ 1 สิงหาคม
2560 – 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงใหเห็นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยดําเนินการ
ประเมิ น ตนเองตามตั ว บ ง ชี้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดขึ้น จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ และมีผลการประเมิน
ตนเอง ภาพรวมระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน
ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
คณาจารย นั กวิจัย และนิ สิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกทาน ที่รวมกัน ผลิตผลงานตามภารกิจและ
ความรับ ผิ ดชอบให เปน ที่ ป ระจักษ แกสั งคม และสรางคุณประโยชนตอประเทศชาติ ตลอดจนขอขอบคุณ
ผูบริหารทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนทุกทานในทุกวิทยาเขตที่รวมกันใหขอมูล
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตางๆ รวมทั้งการรวมชี้แจงในการใหสัมภาษณแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ส ง ผลให ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 ประสบ
ความสําเร็จดวยความเรียบรอย และเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
ผลการประเมิ น มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร อยูในระดับ ดี ไดคะแนนเฉลี่ ย 4.38 คะแนน การนี้ กระผม
ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกทานเปนอยางยิ่ง ที่สละเวลาในการทําหนาที่ประเมิน
คุณ ภาพการศึ กษาภายใน พร อมทั้ งให ขอ เสนอแนะที่ เป น ประโยชน เพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในการ
ดําเนินการตามพันธกิจตางๆ ใหสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการพัฒนาถายทอดความรูแก
สังคมไทย และสรางความเปนเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติสืบไป

(ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน)
รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
ก
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บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่กอตั้งมา 75 ป ถือวาเปนมหาวิทยาลัยเกาแกชั้นนํา
ของประเทศ และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ รวมไปถึงงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวิจัย
และการบริการวิชาการดานการเกษตร มหาวิทยาลัยไดกําหนดเอกลักษณมุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่ อ
ความกินดีอยูดีของชาติ ซึ่งหมายถึง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเขมแข็งของสังคม ความสมดุลของ
สิ่งแวดลอม และความมั่นคงดานอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวดังนี้
ปรั ช ญา (Philosophy) มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เป น สถาบั น ที่ มี ป ณิ ธ านมุ งมั่ น ในการสั่ งสม
แสวงหา และพัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และ
คุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความ
เปนอารยะของชาติ
วิสัยทัศ น (Vision) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแห งแผนดิน สู สากลเพื่ อพั ฒ นา
ประเทศอยางยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
2. สะสมภูมิปญ ญา สรางและพั ฒ นาองคความรูที่หลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานที่ มีมาตรฐาน
สามารถแขงขันได
3. รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม
4. สืบสานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
คานิยมหลัก “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม”
1. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (Efficiency) : ความมุงมั่นจะปฏิบัติงานใหดี หรือใหเกิดมาตรฐาน มีความ
รับผิดชอบตอภาระที่ไดรับมอบหมาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒ นาตนเองอยางสม่ําเสมอ สนใจใฝห า
ความรู มีภาวะผูนําในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
2. สืบสานสามัคคี (Synergy) : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งในทีมงาน หนวยงาน
หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีมและเปนหัวหนาทีมได และความสามารถในการสรางและ
ดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
3. มีคุณธรรม (Integrity) : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ
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เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ”
( Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of
nation)
เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเดนขององคกร
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University)
หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอันเปนแหลงรวมของบุคลากร (Knowledgeable
Man) และองคความรู (Knowledge Body)
• ศาสตรแหงแผนดิน (Knowledges of the Land)
หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชาอันเปนบูรณาการ
(Integration) เกี่ยวของกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษยบนผืนแผนดิน
• ความกินดีอยูดีของชาติ (the Well-being of Nation)
หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเขมแข็งของสังคม (Strength)
ความสมดุลของสิ่งแวดลอม (Equilibrium) และความมั่นคง (Security) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความมั่นคงดานอาหารของธรรมชาติ ซึ่ง “ชาติ” หมายความครอบคลุมถึงประชาชนผืน
แผนดิน
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Identity of Kasetsart University) : IDKU
สํานึกดี
(Integrity)

มุงมั่น
(Determination)

สรางสรรค
(Knowledge Creation)

สามัคคี
(Unity)

อัตลักษณ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เปนตัวตนของบุคคล
• สํานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
• มุงมั่ น (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจ มีความอดทน มีความวิริย ะอุตสาหะ มุง
ผลสัมฤทธิ์ในการทํางานและในการปฏิบัติใดๆ
• สรางสรรค (Knowledge Creation) หมายถึง เปนผูใฝรู มีความขวนขวายแสวงหาความรู
มีความสามารถในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม
• สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปนทีม
และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม

ช

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 5-8 พฤศจิกายน
2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ไดพิจารณารายงานการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา
2560 (1 สิ งหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) และไดรวบรวมขอมูล เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ คณบดี
ประธานหลักสูตร ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ผูแทนอาจารย นิสิตทุกชั้นป ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูแทนชุมชน
นักวิจัย บุคลากรสายสนับ สนุ น หน วยงานหารายได และหน วยงานเครือขาย พรอมทั้ งการศึกษารองรอย
เอกสารและหลักฐานอางอิงตางๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ตาม
องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน จํานวน 13 ตัวบงชี้ พบวา ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.38 จากคะแนนเต็ม
5.00 โดยมีรายละเอียดคะแนนการประเมินเฉลี่ยในแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

3.93
4.72
5.00
4.00
4.69

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก

สําหรับการพิจารณาจากมุมมองของแตละสวนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิ ต พบวา มหาวิทยาลัย มี ผลการดําเนิ น งานโดยรวมในระดั บ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.38
แบ ง เป น ด า นป จ จั ย นํ า เข า (Input) ได ค ะแนนเฉลี่ ย 4.03 อยู ในระดั บ ดี ด า นกระบวนการ (Process)
ไดคะแนนเฉลี่ย 4.1 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต (Output) ไดคะแนนเฉลี่ย 3.94 อยูในระดับดี ดังนี้
องคประกอบคุณภาพ
1.การผลิตบัณฑิต
2.การวิจัย
3.การบริการวิชาการ
4.การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

I
3.74
4.61

4.03
ดี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
P
O
คะแนนเฉลีย่
4.50
3.18
3.93
ดี
5.00
4.55
4.72
ดีมาก
5.00
5.00
ดีมาก
4.00
4.00
ดี
5.00
4.08
4.69
ดีมาก
4.71
3.94
ดี
4.38
ดีมาก
ดี

ซ

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ปการศึกษา 2559 และ 2560
ภาพรวม
4.38
4.15

องคที่ 5 การบริหารจัดการ
4.69

องคที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

องคที่ 1 การผลิตบัณฑิต

3.98

3.85

4.00

4.60

4.00
5.00
5.00

องคที่ 3 การบริการ
วิชาการ

3.93

4.72

องคที่ 2 การวิจัย
2559
2560

ผลการเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ในป ก ารศึ ก ษา 2559 เที ย บกั บ ป ก ารศึ ก ษา 2560 พบว า
ในแตละองคประกอบมีผลการดําเนินงานดีขึ้นกวาเดิมทุกองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการดําเนินงาน “เพิ่มขึ้น” 0.08 คะแนน
โดยในปการศึกษา 2559 ไดคะแนน 3.85 ปการศึกษา 2560 ไดคะแนน 3.93
องคประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการดําเนินงาน “เพิ่มขึ้น” 0.12 คะแนน
โดยในปการศึกษา 2559 ไดคะแนน 4.60 ปการศึกษา 2560 ไดคะแนน 4.72
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการดําเนินงาน “เทาเดิม”
โดยในปการศึกษา 2559 ไดคะแนน 5.00 ปการศึกษา 2560 ไดคะแนน 5.00
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดําเนินงาน “เทาเดิม”
โดยในปการศึกษา 2559 ไดคะแนน 4.00 ปการศึกษา 2560 ไดคะแนน 4.00
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการดําเนินงาน “เพิ่มขึ้น” 0.71 คะแนน
โดยในปการศึกษา 2559 ไดคะแนน 3.98 ปการศึกษา 2560 ไดคะแนน 4.69
ทั้งนี้องคประกอบในภาพรวมจากคะแนนผลการประเมินในปการศึกษา 2559 ไดคะแนน 4.15 ป
การศึกษา 2560 ไดคะแนน 4.38 ผลการดําเนินงานมีคุณภาพ “เพิ่มขึ้น” 0.23 คะแนน
แตอยางไรก็ตาม ถือวาเปนความมุงมั่นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตั้งแตผูบริหาร บุคลากร ผู
ปฏิบัติที่มีความรวมมือพัฒนาและเห็นคุณคาของคุณภาพงาน พรอมทั้งรวมมือชวยเหลือ และพัฒนารวมกันใน
สวนของทุกวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหผลการดําเนินงานในภาพรวมดีขึ้นอยางนาชื่นชม
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สํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในครั้ ง นี้ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพตามแนวทางของ สกอ.
ในลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer review) โดยวิเคราะหจุดเดน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในภาพรวม
เสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัย มีสิ น ทรัพยทางกายภาพ ทรัพย สิน ทางปญ ญา และทรัพยากรบุ คคล จํานวนมาก
หลากหลาย และโดดเดน ตรงความตองการของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางดานการเกษตร
สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อสรางคุณคาใหแกมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และชุมชนได
2. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการ ที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคม และประเทศ
ไดอยางตอเนื่อง และสามารถตอยอดการพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน ทําใหเกิดการพัฒ นาอาชีพ
เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจในพื้นที่ตางๆ ไดอยางเหมาะสม และมีเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนที่รวมมือทํางานในดานนี้จํานวนมาก และมีการพัฒนาองคความรูเพื่อใชในการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยอยางมาก
3. มหาวิทยาลั ยมี ระบบสารสนเทศที่ สามารถรวบรวมผลงานวิจัยมาจากฐานขอมู ลงานวิจัย ตางๆ
ที่ส ามารถนํ ามาใช ป ระโยชน ในการวิ เคราะห สมรรถนะดานงานวิจั ยเพื่ อนํ าไปใชในการบริห าร
งานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพที่ มากขึ้น ได และสามารถนําไปจัดการองคความรูทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไดอยางเปนรูปธรรมดวยระบบคลังขอมูลดิจิทัล และมีทิศทางและกลไกการจัดการ
ความรูในการปฏิบัติงานผาน KM Mart, KM day และ KU workplace
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาการใชประโยชนสินทรัพยและทรัพยสินที่มีอยูอยาง
เป น ระบบ และเชื่ อ มโยงกั บ การกํ า หนดกลยุ ท ธ ท างการเงิ น เพื่ อ การบรรลุ เ ป า หมายตาม
ยุทธศาสตร เพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางมีประสิทธิผล และนําไปสูผลลัพธที่ตองการ
2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการบริหารจัดการทุกพันธกิจ และให
มีการกํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดประสงคของมหาวิทยาลัย โดย
การกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนผลสําเร็จตามเปาประสงคของยุทธศาสตรได และใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการถายทอดสูระดับวิทยาเขต คณะวิชา สวนงานสนับสนุน เพื่อบุคลากร
ในสวนงานตางๆ มีแนวทางการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน
3. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการการวิจยั การบริการวิชาการ
และการจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยคํานึงถึงตนทุนตอหนวย ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
และคุณคาตอสังคมอยางเหมาะสม
4. มหาวิทยาลัยควรมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองคกรอยางทั่วถึง ทั้งดานนโยบาย
และแนวการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหบุคลากรเกิดการรับรูและสามารถปฏิบัติไดในแนวทางเดียวกัน
และตรงตามเปาหมายขององคกร
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1.1 ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชื่อหนวยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University)
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตราประจํามหาวิทยาลัย
ตราประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย เป น รู ป วงกลม มี รู ป พระพิ รุ ณ ทรงนาคอยู
กึ่ ง กลาง ล อ มรอบด ว ยกลี บ บั ว คว่ํ า และกลี บ บั ว หงายและมี ข อ ความว า
“มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๔๘๖” ลอ มรอบเป น ชั้น นอกสุด ตาม
พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เลมที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง
สีและตนไมประจํามหาวิทยาลัย

สีประจํามหาวิทยาลัยคือ สีเขียวใบไม และตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ
ต น นนทรี (Peltophorum pterocarpum) พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหั ว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกตนนนทรี จํานวน 9 ตน ณ บริเวณหนาหอประชุม
มก. เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2506 เวลา 15.30 น. นั บ เป น
วันประวัติศาสตร นนทรีทรงปลูก ที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตองจารึก
ไวในดวงจิตอยางไมมีวันลืม

ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแหงแรกของ
ประเทศไทย โดยถือกําเนิดมาจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ตอมาไดขยายและยก
ฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพัฒนาจนกระทั่งเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486 ตอมาระหวาง พ.ศ. 2486-2504 มี
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร รวมถึ ง 6 ฉบั บ และเมื่ อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตรา “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘” เปนผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศ เรื่องกําหนดขอบเขต
การศึ ก ษา ซึ่ งประกอบด ว ยส ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตรที่ ตั้ งอยู ในเขตท อ งที่ เป น วิ ท ยาเขต
ประกอบด ว ย วิ ท ยาเขตกํ าแพงแสน วิ ทยาเขตเฉลิมพระเกีย รติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตศรีร าชา
รวมทั้งสิ้น 29 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 4 สถาบัน 10 สํานัก 2 ศูนย และ 2 สถาบันสมทบ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
มีสวนงานทั้งหมด 26 สวนงาน
ประกอบดวย 15 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 4 สถาบัน 5 สํานัก 1 ศูนย
กอตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486
ที่ตั้ง
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2942-8200-45
โทรสาร 0-2942-8151-3
http://www.ku.ac.th

คณะวิชา

คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร
คณะวนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสังคมศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
คณะสิ่งแวดลอม
บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบัน สํานัก และศูนย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักบริการคอมพิวเตอร
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
สํานักหอสมุด
ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

 วิทยาเขตกําแพงแสน
มีสวนงานทั้งหมด 9 สวนงาน
ประกอบดวย 5 คณะ 3 สํานัก 1 ศูนย
กอตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู 6 ถนนมาลัยแมน
ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140
หางจากจังหวัดนครปฐมไปตามถนนสาย
นครปฐม-สุพรรณบุรี (ถนนมาลัยแมน) เปน
ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
โทรศัพท 0-2942-8010-9, 0-3428-1053-6
โทรสาร 0-2942-8000, 0-3428-1053-6
http://www.kps.ku.ac.th
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คณะวิชา
คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

สถาบัน สํานัก และศูนย
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
สํานักหอสมุด กําแพงแสน
ศูนยเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
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 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มีสวนงานทั้งหมด 5 สวนงาน
ประกอบดวย 4 คณะ 1 สํานัก
กอตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539
ที่ตั้ง
เลขที่ 59 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร หมู 1 ถนนสกลนครนครพนม ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท 0-4272-5000
หนวยประสานงานวิทยาเขต
โทรศัพท 0-2942-8999
โทรสาร 0-4272-5013
http://www.csc.ku.ac.th

คณะวิชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร

สถาบัน และสํานัก
สํานักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

คณะวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สถาบัน และสํานัก
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

 วิทยาเขตศรีราชา
มีสวนงานทั้งหมด 6 สวนงาน
ประกอบดวย 5 คณะ 1 สํานัก

กอตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2542

ที่ตั้ง
เลขที่ 199 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0-3835-4580-4
โทรสาร 0-3835-1169
0-3835-1169
http://www.src.ku.ac.th
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 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กอตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539

เลขที่ 98 หมู 11 ต.โคกคราม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท 0-3552-1260
http://web.sbc.ku.ac.th/newsupan/

 สถาบันสมทบ
1. วิทยาลัยการชลประทาน
กอตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481

เลขที่ 200 หมู 1 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท 0-2584-0378-9 ตอ 122, 133
http://irricollege.rid.go.th

2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตนวชิระ
กอตั้งวันที่ 14 กุมภาพันธ 2537 ไดรับ
พระราชทานนามวา วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี
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ที่ตั้ง 681 รามอินทรา กม.12 เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท 0-2540-6500
http://www.bcnnv.ac.th
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวดังนี้

 ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เป นสถาบั นที่มีปณิ ธานมุงมั่น ในการสั่งสมแสวงหา และพัฒ นาความรู
ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปน
ผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ

 วิสัยทัศน (Vision)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน สูสากลเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

 พันธกิจ (Mission)

1. สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
2. สะสมภู มิ ป ญ ญา สร า งและพั ฒ นาองค ค วามรูที่ ห ลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานที่ มี ม าตรฐาน
สามารถแขงขันได
3. รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม
4. สืบสานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ

1.3 คานิยมหลัก

“มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม”
1. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (Efficiency) : ความมุงมั่นจะปฏิบัติงานใหดี หรือใหเกิดมาตรฐาน มีความ
รับผิดชอบตอภาระที่ไดรับมอบหมาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ สนใจ
ใฝ ห าความรู มี ภ าวะผู นํ า ในตนเอง มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร สามารถนํ าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
2. สื บสานสามั คคี (Synergy) : ความตั้ งใจที่ จะทํ างานรวมกับผู อื่น เป นส วนหนึ่ งในที มงาน หน วยงาน หรื อ
องคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีมและเปนหัวหนาทีมได และความสามารถในการสราง
และดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
3. มีคุณธรรม (Integrity) : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ

1.4 เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

“มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มุ ง สร า งศาสตร แ ห ง แผ น ดิ น เพื่ อ ความกิ น ดี อ ยู ดี ข องชาติ ”
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation)
เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเดนขององคกร
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University) หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอันเปน
แหลงรวมของบุคลากร (Knowledgeable Man) และองคความรู (Knowledge Body)
• ศาสตร แห งแผ นดิ น (Knowledges of the Land) หมายถึ ง ความหลากหลาย (Multi-disciplines)
ของสาขาวิชาอันเปนบูรณาการ (Integration) เกี่ยวของกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษยบนผืน
แผนดิน
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• ความกินดีอยูดีของชาติ (the Well-being of Nation) หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
(Growth) ความเขมแข็งของสังคม (Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดลอม (Equilibrium) และความมั่นคง
(Security) โดยเฉพาะอยางยิ่ งความมั่ นคงด านอาหารของธรรมชาติ ซึ่ ง “ชาติ” หมายความครอบคลุมถึง
ประชาชนผืนแผนดิน
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Identity of Kasetsart University) : IDKU
สํานึกดี
(Integrity)

มุงมั่น
(Determination)

สรางสรรค
(Knowledge Creation)

สามัคคี
(Unity)

อัตลักษณ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เปนตัวตนของบุคคล
• สํานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
• มุงมั่น (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจ มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุงผลสัมฤทธิ์
ในการทํางานและในการปฏิบัติใดๆ
• สร างสรรค (Knowledge Creation) หมายถึ ง เป นผู ใฝ รู มี ความขวนขวายแสวงหาความรู มี ความสามารถ
ในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม
• สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปนที มและ
สามารถบูรณการเชื่อมโยงในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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1.5 โครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
วิทยาเขตกําแพงแสน

บางเขน
คณะ

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองการเจาหนาที่
กองกิจการนิสิต
กองคลัง
กองแผนงาน
กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่
กองวิเทศสัมพันธ
สถานพยาบาล มก.
สํานักการกีฬา*
สํานักงานตรวจสอบภายใน*
สํานักงานทรัพยสิน*
สํานักงานบริการวิชาการ*
สํานักงานกฎหมาย*
สํานักงานประกันคุณภาพ*

สํานัก
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักบริการคอมพิวเตอร
สํานักหอสมุด
สํานักสงเสริมและฝกอบรม

ศูนย

เกษตร
ประมง
วนศาสตร
สิ่งแวดลอม*
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาปตยกรรมศาสตร*
สัตวแพทยศาสตร
เทคนิคการสัตวแพทย*
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
ศึกษาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศูนยนานาชาติสิริธร
เพื่อการวิจัยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี*

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
วิทยาลัยการชลประทาน

สํานักงานวิทยาเขต

คณะ
เกษตร กําแพงแสน*
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน*
วิทยาศาสตรการกีฬา*
สัตวแพทยศาสตร**
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร*

กองบริหารทัว่ ไป*
กองบริหารวิชาการ
และนิสติ *
กองบริหารการวิจัย
และบริการวิชาการ*
กองบริการกลาง*

สํานัก
สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน*
สํานักหอสมุด
กําแพงแสน*

ศูนย
ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร*

วิทยาเขตศรีราชา
คณะ

สํานักงานวิทยาเขต
กองบริหารทัว่ ไป*
กองบริหารวิชาการ
และนิสติ *
กองบริการกลาง*

วิทยาศาสตร ศรีราชา*
วิศวกรรมศาสตรศรีราชา*
วิทยาการจัดการ*
พาณิชยนาวีนานาชาติ*
เศรษฐศาสตร ศรีราชา*

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะ

สํานักงานวิทยาเขต
กองบริหารทัว่ ไป*
กองบริหารวิชาการ
และนิสติ *
กองบริหารการวิจัยและ
บริการวิชาการ*
กองบริการกลาง*

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร*
วิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร*
ศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ*
สาธารณสุขศาสตร*

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตนวชิระ
หมายเหตุ :
* ดําเนินการจัดตั้งเปนการภายใน
** เปนสวนงานที่ขยายการดําเนินงานจากหนวยงานเดิมที่บางเขน

ที่มา : รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอมูล กองแผนงาน ณ เดือนสิงหาคม 2561
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1.6 องคกรการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการวิชาการ
อธิการบดี

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

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

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

หัวหนาภาควิชา

สภาพนักงาน

รองอธิการบดี
วิทยาเขต

ผูชวยอธิการบดี/
ผูชวยรองอธิการบดี

ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี

ผูอํานวยการ
กอง/สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขต

คณะกรรมการประจํา
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สํานัก/ศูนย

ผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต

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

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ/คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย

ผูอํานวยการกอง

ที่มา : รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอมูล กองแผนงาน ณ เดือนสิงหาคม 2561
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพการบริการ

ประสิทธิผล

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร

วิสัยทัศน

2. การพัฒนาสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการในระดับสากล

3. การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การดําเนินงานตามภารกิจ

4. การใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการอยางยั่งยืน

ประชาสัมพันธ รวมพลัง
ศิษยเกามารวมพัฒนาประเทศ

สนับสนุนวิทยาเขตให
ตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่

พัฒนาทรัพยสินเพือ่ สรางรายได
และแสวงหา/ระดมทุนวิจัยจาก
ภายนอก

บริหารจัดการแบบองครวมเชิงรุก

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาการ
ใหเทาเทียมในทุกวิทยาเขต

พัฒนาผูบริหารทุกระดับเขาสู
ความเปนธรรมาภิบาล

เพิ่มบุคลากรระดับหลังปริญญา
เอก เพือ่ เรงผลิตผลงานวิชาการ
คุณภาพ

พัฒนาเขาสูสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Office)

เพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารงานทั้งระบบ

พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหทันสมัยดึงดูดผูสนใจเขาศึกษา
ทั้งในรูปแบบหลักสูตร Non–Degree และ Degree

พัฒนานิสติ ใหมีความรูกาวหนาทันสมัย มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามอัตลักษณของ

พัฒนาระบบการรักษา สืบทอด และตอ
ยอดองคความรูท ี่สําคัญในแตละสาขาวิชา

วิจัยในศาสตรแหงแผนดินที่ตอบสนองตอ
เปาหมายไดรวดเร็วและใชงานวิจยั ชี้นําสังคม

วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่จะ
นําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ

สรางความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงาน
ระดับชาติและนานาชาติ

สงเสริมใหนิสิตนําองคความรูไป
สรางชุมชนตนแบบในทองถิน่

สรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
ดานการเกษตร อาหาร และปาไม

พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปน “มหาวิทยาลัยของศาสตรแหงแผนดิน” ที่เขมแข็งอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตรการเกษตร ซึ่งเปนพืน้ ฐานของ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งนอมนําศาสตรแหงพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากล มาผสมผสานในการสรางสรรควชิ าการและนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา

1. การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน
เพื่อการพัฒนาประเทศทีย่ ั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดินสูสากล เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

1.7 แผนที่ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป พ.ศ. 2560-2571
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1.8 ขอมูลสถิติ

¹ÔÊÔµ
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนนิสิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน
ทั้งสิ้น 68,173 คน (รายละเอียดดังตารางที่ 1.1) โดยมีนิสิตเขาใหมทุกระดับ จํานวนทั้ งสิ้น 17,731 คน
(รายละเอียดดังตารางที่ 1.2) และนิสิตรับใหมระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 15,208
คน (รายละเอียดดังตารางที่ 1.3) สวนผูสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 14,961 คน
(รายละเอี ย ดดั ง ตารางที่ 1.4) และมี ก ารสํ า รวจผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ได ง านทํ า หลั ง
จบการศึ ก ษา 10 เดื อ น จํ าแนกตามการมี งานทํ า อยู เดิ ม การได ง านทํ า ศึ ก ษาต อ และยั งไม ได ทํ า งาน
(รายละเอียดดังตารางที่ 1.5)
ตารางที่ 1.1 จํานวนนิสิตทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา
ปการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 40,162
1. บางเขน
17,466
2. กําแพงแสน
8,877
3. ศรีราชา
7,196
4. เฉลิมพระเกียรติ
6,623
จังหวัดสกลนคร
5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
615
1. วิทยาลัยการ
340
ชลประทาน
2. วิทยาลัยพยาบาลบรม
275
ราชชนนีนพรัตนวชิระ

-

40,777

-

รวมทั้งสิ้น

3,695 1,250 45,107 17,707 45
2,939 1,057 21,462 9,542 45
619 193 9,689 4,415 63
7,259 3,283 -

4,373 326 22,451 57,869
3,941 274 13,802 27,008
71 52 4,538 13,292
269 - 3,552 10,479

รวม

45
45
-

8,068 1,576 67,558
6,880 1,331 35,264
690 245 14,227
332
- 10,811

-

74

-

6,697

409

-

92

-

501

7,032

-

166

-

7,198

-

-

-

-

58

-

-

-

58

58

-

-

-

58

-

-

-

615

-

-

-

-

-

615

-

-

-

615

-

-

-

340

-

-

-

-

-

340

-

-

-

340

-

-

-

275

-

-

-

-

275

-

-

-

275

3,695 1,250 45,722 17,707 45

4,373 326 22,451 58,484

45

8,068 1,576 68,173

หมายเหตุ : เปนขอมูลนิสิตลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2560 (ปริญญาตรี ภาคตน ขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคตน ขอมูล ณ วันที่
21 สิงหาคม 2560 ภาคปลาย ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561)
เงื่อนไขการนับจํานวนนิสิตทั้งปการศึกษา คือ ผลรวมของจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนภาคตน และจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนภาคปลาย ของปการศึกษานั้นๆ
(ไมนับซ้ํา)

ที่มา : สํานักทะเบียนและประมวลผล
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ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

รวม

รวม

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

รวม

ภาคพิเศษ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

วิทยาเขต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ภาคปกติ

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

แผนภูมิที่ 1.1 เปรียบเทียบจํานวนนิสิตทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560
จํานวน (คน)
70,000
58,288 57,869
56,612
60,000

67,365 68,326 68,173

50,000
40,000
30,000
20,000

8,930

10,000
-

34 44 45
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

8,331 8,068 1,789

ปริญญาโท

ปการศึกษา 2558

1,663
1,576

ปริญญาเอก

ปการศึกษา 2559

ระดับการศึกษา

รวม

ปการศึกษา 2560

ตารางที่ 1.2 จํานวนนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา
ปการศึกษา 2560

รวมทั้งสิ้น

รวม

73

ปริญญาเอก

-

ปริญญาโท

150

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

18

ปริญญาตรี

-

รวม

1,483

รวม

ปริญญาเอก

157
140
17
-

ปริญญาโท

918
693
187
20

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

-

ปริญญาตรี

10,444
4,690
2,379
1,892

วิทยาเขต

รวม

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. บางเขน
2. กําแพงแสน
3. ศรีราชา
4. เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
5. สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
1. วิทยาลัยการ
ชลประทาน
2. วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนพรัตนวชิระ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ภาคพิเศษ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาคปกติ

11,519 4,614
5,523 2,396
2,583 1,070
1,912 961

45
45
-

1,376
1,239
15
84

27
25
2
-

6,062 15,058
3,705 7,086
1,087 3,449
1,045 2,853

45
45
-

2,294
1,932
202
104

184
165
19
-

17,581
9,228
3,670
2,957

-

1,501

161

-

38

-

199

1,644

-

56

-

1,700

-

-

150

26
-

-

-

-

26
-

26
150

-

-

-

26
150

-

-

-

73

-

-

-

-

-

73

-

-

-

73

77

-

-

-

77

-

-

-

-

-

77

-

-

-

77

10,594

-

918

157

11,66

4,614

45

1,376

27

45

2,294

184

17,731

6,062 15,208

หมายเหตุ : เปนขอมูลนิสิตลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2560 (ปริญญาตรี ภาคตน ขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคตน ขอมูล ณ วันที่
21 สิงหาคม 2560 ภาคปลาย ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561)
เงื่อนไขการนับจํานวนนิสิตทั้งปการศึกษา คือ ผลรวมของจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนภาคตน และจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนภาคปลาย ของปการศึกษานั้นๆ
(ไมนับซ้ํา)

ที่มา : สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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แผนภูมิที่ 1.2 เปรียบเทียบจํานวนนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

จํานวน (คน)
15,888

18,790

15,363

17,987

17,731

15,208

2,604 2,420
2,294
34 44 45
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

ปการศึกษา 2558

ปการศึกษา 2559

64 160 184
ปริญญาเอก

รวม

ระดับการศึกษา

ปการศึกษา 2560

ตารางที่ 1.3 จํานวนนิสิตรับใหมระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต
และประเภทการรับเขา ปการศึกษา 2560
ประเภทการรับเขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. สอบผาน สอท.
2. มก.รับตามขอตกลง
3. มก.รับโดยตรง

เฉลิม
พระเกียรติ
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา
จังหวัด
สกลนคร

สุพรรณบุรี

รวม

สถาบัน
สมทบ

รวม
ทั้งสิ้น

7,086

3,449

2,853

1,644

26

15,058

150

15,208

3,938
203

1,833
56

1,176
28

129
-

6
-

7,082
287

65
-

7,147
287

2,945

1,560

1,649

1,515

20

7,689

85

7,774

ที่มา : สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

แผนภูมิที่ 1.3 เปรียบเทียบจํานวนนิสิตใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559
และปการศึกษา 2560
จํานวน (คน)
7,441 7,533 7,159
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
บางเขน

3,332 3,369 3,358

2,820 2,833 2,627

กําแพงแสน
ปการศึกษา 2557

ศรีราชา
ปการศึกษา 2558

2,008 2,153 2,024

เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ปการศึกษา 2559

วิทยาเขต

ตารางที่ 1.4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามวิทยาเขต และ
ระดับการศึกษา รุนปการศึกษา 2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

1,587
1,301
72
143

66
54
12
-

5,319 12,161
3,445 5,876
863 2,655
875 2,355

43
43
-

2,503 254 14,961
2,062 208 8,189
202 46 2,903
152
2,507

-

1,226

65

-

71

-

136

1,275

-

87

-

1,362

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158
72

-

-

1
-

-

1
-

158
72

-

1
-

-

159
72

-

-

86

-

-

1

-

1

86

-

1

-

87

43

1,588

66

16

916

188 9,800 3,623

5,320 12,319

43

2,504 254 15,120

ที่มา : สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2560

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

รวม

รวม

43
43
-

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

9,642 3,623
4,744 2,047
2,040 779
1,632 732

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

188
154
34
-

916
761
130
9

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวม

รวม

ภาคพิเศษ
ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8,538
1. บางเขน
3,829 2. กําแพงแสน
1,876 3. ศรีราชา
1,623 4. เฉลิมพระเกียรติ
1,210 จังหวัดสกลนคร
5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
158
1. วิทยาลัยการชลประทาน
72
2. วิทยาลัยพยาบาลบรม
86
ราชชนนีนพรัตนวชิระ
รวมทั้งสิ้น
8,696 หมายเหตุ : ไมนับรวมอนุปริญญา 7 คน

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาเขต

ปริญญาตรี

ภาคปกติ

13

แผนภูมิที่ 1.4 เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

จํานวน (คน)

10,788

13,417

12,319
11,305

15,120
14,272

2,335 2,6762,504
250 257 254

44 34 43
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต
ปการศึกษา 2558

รวม ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2560

ตารางที่ 1.5 การสํารวจผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทําหลังจากจบการศึกษา 10 เดือน
จําแนกตามการมีงานทําอยูเดิม การไดงานทํา การศึกษาตอ และยังไมไดทํางาน
รุนปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บัณฑิตที่ทํางานแลว/ประเภทหนวยงาน
บัณฑิตยัง
บัณฑิตไม
ขอบเขต
ผูสําเร็จ ผูตอบ บัณฑิตมี
ธุรกิจ
รวมบัณฑิต
บัณฑิต บัณฑิตติด
บัณฑิต
ไมทํางาน
การ
ประสงค
การ หนวยงาน รัฐ
วิทยาเขต
แบบ งานทํา
องคกร
อิสระ/ ทํางานแลว
ศึกษาตอ
บวช เกณฑทหาร
ศึกษา สํารวจ อยูเ ดิม
ทํางาน
สํารวจ* ของรัฐ วิสาหกิจ ธุรกิจ/เอกชน เจาของ
จํานวน % จํานวน %
กิจการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 12,183 11,877 539
1,018 463
34
79
9,744 1,010
169
6,295
776 8,373 85.93 1,371 14.07
1. บางเขน

5,898

5,753

253

708

209

11

19

4,553

620

102

2,701

412

2. กําแพงแสน
3. ศรีราชา
4. เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
สถาบันสมทบ

2,655
2,355

2,627
2,281

114
148

212
80

112
74

6
14

24
14

2,159
1,951

239
62

24
29

1,354
1,484

186
120

1,275

1,216

24

18

68

3

22

1,081

89

14

756

58

158

152

-

2

14

-

1

135

93

2

20

-

รวมทั้งสิ้น

11,306 10,840

703

1,004

508

14

62

8,549

686

92

6,023

692

3,896 85.57 657
1,833 84.90 326
1,713 87.80 238

14.43
15.10
12.20

931
119

13.88
11.85

86.12 150
88.15 16

8,492 85.96 1,387 14.04

หมายเหตุ : * ขอบเขตการสํารวจ คือ จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา หรือมีกิจการของตัวเองที่มีรายไดประจํา
อยูแลว ผูที่ศกึ ษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูไมประสงคจะทํางาน ผูอ ุปสมบท และผูที่ตดิ เกณฑทหาร

ที่มา : กองแผนงาน
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

ºØ¤ÅÒ¡Ã
ในป ก ารศึ ก ษา 2560 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตรมี บุ ค ลากรปฏิ บั ติ งานทุ ก ประเภท รวมทั้ งสิ้ น
10,081 คน โดยมีขาราชการ จํานวน 276 คน พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได จํานวน 8,700 คน
พนักงานราชการ จํานวน 120 คน ลูกจางประจํา จํานวน 450 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 48 คน ลูกจางชาว
ตางประเทศ จํานวน 128 คน ผูท รงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 302 คน และผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน
48 คน (รายละเอียดดังตารางที่ 1.6) และอาจารยประจํา มีจํานวน 3,590 คน มีสัดสวนคุณวุฒิ ปริญญาตรี :
ปริญญาโท : ปริญ ญาเอก = 7.83 : 32.92 : 59.25 และสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ อาจารย : ผูชวย
ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย = 53.35 : 31.25 : 14.23 : 1.17 (รายละเอียดดังตาราง
ที่ 1.8)
สํ า หรั บ การนั บ จํ า นวนบุ ค ลากร ตามระยะเวลาการทํ า งานตามเกณฑ ที่ สกอ. กํ า หนด พบว า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีบุคลากรปฏิบัติงานทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 8,900 คน โดยมีขาราชการ จํานวน
249 คน พนักงานเงินงบประมาณและเงิน รายได จํา นวน 7,681 คน พนัก งานราชการ จํานวน 120 คน
ลูกจางประจําจํานวน 436 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 40.50 คน ลูกจางชาวตางประเทศ จํานวน 32.50 คน
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 286.50 คน และผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 45.50 คน (รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.7) และอาจารยประจําที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต (ไมรวมอาจารย รร.สาธิตฯ) มีจํานวน 2,911 คน
มีสั ดส วนคุณ วุฒิ ปริญ ญาตรี : ปริญ ญาโท : ปริญญาเอก = 2.16 : 27.67 : 70.17 และสัดสวนตํ าแหน งทาง
วิชาการ อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย = 50.88 : 31.00 : 16.75 :
1.37 (รายละเอียดดังตารางที่ 1.9)
ตารางที่ 1.6 จํานวนบุคลากรจําแนกตามวิทยาเขตและประเภท ปการศึกษา 2560
ผูบริหาร
ขา
หลัง ที่มาจาก พนักงาน
เงิน
ราชการ เงินงบ
เกษียณ บุคคล ราชการ
ประมาณ รายได
อายุ ภายนอก
204 3,138 2,941
5
1
71
68
832
709
1
15
2
305
259
2
2
พนักงาน

วิทยาเขต
บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ลูกจาง
ผูมีความรู
ลูกจาง ผูทรง
ลูกจาง ชั่วคราว
ความ
ชาวตาง คุณวุฒิ
ประจํา เงินงบ
สามารถ
ประเทศ พิเศษ
ประมาณ
พิเศษ
267
34
106
247
39
173
14
20
27
2
10
1
23
3

รวม

คิดเปน
รอยละ

7,053
1,861
607

69.96
18.46
6.02

560

5.56

2

332

184

-

-

32

-

-

1

5

4

รวม

276

4,607

4,093

5

4

120

450

48

128

302

48

10,081 100.00

คิดเปนรอยละ

2.74

45.70

40.60

0.05

8.33

1.19

4.46

0.48

1.27

3.00

0.48

100.00

ที่มา : กองการเจาหนาที่ ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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แผนภูมิที่ 1.5 เปรียบเทียบจํานวนจํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 และ
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามวิทยาเขต
จํานวน (คน)
8,000
7,255
7,000

7,112 7053

6,000
5,000
4,000
3,000

1,965 1,907 1,861

2,000
1,000
0

บางเขน

595 603 607

554 572 560

ศรีราชา

เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

กําแพงแสน
ปการศึกษา 2558

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2560

วิทยาเขต

ตารางที่ 1.7 จํานวนบุคลากรจําแนกตามวิทยาเขตและประเภท ปการศึกษา 2560 นับตามระยะเวลา
การทํางานตามขอกําหนดของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูบริหาร
ที
่มาจาก พนักงาน
ขา
หลัง
เงิ
น
งบ
เงิ
น
ราชการ
เกษียณ บุคคล ราชการ
ประมาณ รายได
อายุ ภายนอก
185 2,866.5 2,382.5 5
1
71
60
772.5 602
1
15
2
302.5 244
2
2
พนักงาน

วิทยาเขต
บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ลูกจาง
ผูมีความรู
ลูกจาง ผูทรง
ลูกจาง ชั่วคราว
ความ
ชาวตาง คุณวุฒิ
สามารถ
ประจํา เงินงบ
ประเทศ พิเศษ
ประมาณ
พิเศษ
258
27.5
21.5
233
36.5
168
13
10
26.5
2
10
1
22
3

รวม

คิดเปน
รอยละ

68.75
16.70
588.5

68.40
18.76
6.61

2

328.5

182.5

-

-

32

-

-

-

5

4

554

6.22

รวม

249

4,270

3,411

5

4

120

436

40.5

32.5

286.5

45.5

89.00

100.00

คิดเปนรอยละ

2.80

47.98

38.33

0.06

8.79

1.35

4.90

0.46

0.37

3.22

0.51

100.00

หมายเหตุ : 1. คํานวณตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารย พนักงาน รวมทั้งอาจารยทมี่ ีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษา
ทั้งปการศึกษาทีม่ ีระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ - 9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
- 6 เดือนขึน้ ไปแตไมถึง 9 เดือน
คิดเปน 0.5 คน
- นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนํามานับได
2. ไมนับบุคลากรโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่มา : กองการเจาหนาที่ ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

แผนภูมิที่ 1.6 เปรียบเทียบจํานวนบุคลากร นับตามระยะเวลาการทํางาน ตามขอกําหนดของการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ป ก ารศึ ก ษา 2558 ป การศึ ก ษา 2559 และป ก ารศึ กษา 2560
จําแนกตามวิทยาเขต
7,000

จํานวน (คน)

6,000

6,1616,087.5
5,288

5,000
4,000
3,000
1,774 1,709 1,670

2,000
1,000
0

บางเขน

กําแพงแสน
ปการศึกษา 2558

ปการศึกษา 2559

579 577 588.5

554 561.5 554

ศรีราชา

เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ปการศึกษา 2560

วิทยาเข

ตารางที่ 1.8 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
ปการศึกษา 2560
ระดับการศึกษา/
ตําแหนงทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งหมด
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวมทั้งหมด

วิทยาเขต

รวมทั้งหมด
(ไมนับรวมลาศึกษาตอ)

ลาศึกษาตอ

2
89
114
205

266
1,030
2,125
3,421

15
152
2
169

157
43
5
0
205

1,902
966
511
42
3,421

13
156
0
0
169

บางเขน

กําแพงแสน

ศรีราชา

เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

217
623
1,518
2,358

39
204
364
607

8
114
129
251

1,204
690
427
37
2,358

364
170
71
2
607

177
63
8
3
251

รวม
ทั้งหมด

คิดเปน
รอยละ

281
2,127
3,590

7.83
32.92
59.25
100.00

1,915
1,122
511
42
3,590

53.35
31.25
14.23
1.17
100.00

1,182

ที่มา : กองการเจาหนาที่ ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
รวมอาจารยประจําโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ตารางที่ 1.9 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
ปการศึกษา 2560 นับตามระยะเวลาการทํางานตามขอกําหนดของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับการศึกษา/
ตําแหนงทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งหมด

วิทยาเขต

รวมทั้งหมด
เฉลิมพระเกียรติ
(ไมนบั รวมลาศึกษาตอ)
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา
จังหวัดสกลนคร

ลาศึกษาตอ

รวม
ทั้งหมด

คิดเปน
รอยละ

34
315.5
1451.5
1,801

8
141
349
498

7
117
127
251

2
101
115
217

52
675.5
2041.5
2,767

12
131
1
144

63
805.5
2042.5
2,911

2.16
27.67
70.17
100.00

713
647.5
405.5
35

287
139
70
2
498

178
63
7
3
251

173
39
5
0
217

1,353
888.5
487.5
40
2,767

130
14
0
0
144

1481
902.5
487.5
40
2,911

50.88
31.00
16.75
1.37
100.00

ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวมทั้งหมด

1,801

หมายเหตุ : คํานวณตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารย พนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสญ
ั ญาจางกับสถาบัน หรือสถานศึกษา
ทั้งปการศึกษา ที่มรี ะยะเวลาการทํางาน ดังนี้
- 9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
- 6 เดือนขึน้ ไปแตไมถึง 9 เดือน
คิดเปน 0.5 คน
- นอยกวา 6 เดือน
ไมสามารถนํามานับได
ที่มา : กองการเจาหนาที่ ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ไมนับอาจารยประจําโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แผนภูมิที่ 1.7 เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําตามตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา
2560 จําแนกตามวิทยาเขต นับตามระยะเวลาการทํางานตามขอกําหนดของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
900

จํานวน (คน)
832

782

800
700

619.5

653.5

600
500
400
300
200

419
311.5

307

210.5210.5

204 190

0

134.5
49 49

100

8

72

8

7

70

5

36

5 2 5

35

3 2 0

ึ ษา ปี การศก
ึ ษา ปี การศก
ึ ษา ปี การศก
ึ ษา ปี การศก
ึ ษา ปี การศก
ึ ษา ปี การศก
ึ ษา ปี การศก
ึ ษา
ปี การศก
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
อาจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
บางเขน

18

142
66 41

405.5

ศรีราชา

รองศาสตราจารย์
กําแพงแสน

ศาสตราจารย์

เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ตารางที่ 1.10 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหนง
ทางวิชาการ ปการศึกษา 2560
ระดับการศึกษา/
ตําแหนงทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งหมด

วิทยาเขต
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รวมทั้งหมด คิดเปนรอยละ

10
63
0
73

0
23
0
23

2
27
0
29

0
18
1
19

12
131
1
144

8.33
90.97
0.69
100.00

67
6
0
0
73

20
3
0
0
23

26
3
0
0
29

17
2
0
0
19

130
14
0
0
144

90.28
9.72
0.00
0.00
100.00

ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวมทั้งหมด

ที่มา : กองการเจาหนาที่ ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ตารางที่ 1.11 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามชวงอายุ ระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
ปการศึกษา 2560
คณาจารยประจํา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม

ชวงอายุ
41-50 ป
51-60 ป

< 31 ป

31-40 ป

10.5
43
12.5
66

18
329.5
719.5
1,067

17.5
215
784.5
1019

65
1
0
0
66

830.5
217.5
19
719.5
1,067

470.5
438
107.5
1
1019

> 60 ป

รวม

8
129.5
361.5
499

9
88.5
164.5
262

63
805.5
2,042.5
2,911

82
208.5
201.5
7
499

31
39.5
159.5
32
262

1,479
904.5
487.5
40
2,911

ที่มา : กองการเจาหนาที่ ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

19

ËÅÑ¡ÊÙµÃ
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนหลักสูตรที่ ไดรับการอนุ มัติทั้งหมด รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 404 หลักสูตร 442 สาขาวิชา (รายละเอียดดังตารางที่ 1.12 และตารางที่ 1.13) โดยมีจํานวน
หลักสูตรภาษาไทย จํานวน 369 หลักสูตร 401 สาขาวิชา (รายละเอียดดังตารางที่ 1.14) หลักสูตรนานาชาติ
จํานวน 34 หลั กสูตร 40 สาขาวิชา (รายละเอียดดังตารางที่ 1.15) และมี หลักสูตรและสาขาวิช าเป ดใหม
จํ านวน 9 หลั กสู ตร 9 สาขาวิ ชา (รายละเอีย ดดั งตารางที่ 1.17) โดยดําเนิ น การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รและ
สาขาวิชา จํานวน 61 หลักสูตร 61 สาขาวิชา (รายละเอียดดังตารางที่ 1.18)
ตารางที่ 1.12 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รวมจํานวน 404 หลักสูตร 442 สาขาวิชา)
วิทยาเขต
บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
โครงการจัดตั้งฯ
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
รวม

ปริญญาตรี
97
25
21

รวม
(หลักสูตร)
296
58
27

-

17

21

-

-

1

1

156

1

1
162

1
404

ปริญญาเอก
74
11
-

ปริญญาโท
124
22
6

-

4

85

ระดับปริญญา
ป.บัณฑิต
1
-

ที่มา : ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ตารางที่ 1.13 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (จําแนกตามวิทยาเขตและระดับปริญญา)
วิทยาเขต
บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
โครงการจัดตั้งฯ
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
รวม

ปริญญาเอก
หลักสูตร สาขา
74
74
11
11
-

ระดับปริญญา
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต
หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา
124
124
1
1
22
22
6
6
-

ปริญญาตรี
หลักสูตร สาขา
97
127
25
33
21
21

รวม
หลักสูตร
296
58
27

สาขา
326
66
27

-

-

4

4

-

-

17

17

21

21

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

85

85

156

1

1

1
162

1
200

1
404

1
442

156

ที่มา : ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

ตารางที่ 1.14 จํานวนหลักสูตรภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต
บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
โครงการจัดตั้งฯ
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
รวม

ปริญญาเอก
หลักสูตร สาขา
65
65
9
9
-

ระดับปริญญา
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต
หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา
114
114
1
1
20
20
6
6
-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

74

74

144

144

1

-

ปริญญาตรี
หลักสูตร สาขา
86
110
25
33
21
21

รวม
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร สาขา
266
290
54
62
27
27

17

17

21

21

1
150

1
182

1
369

1
401

ที่มา : ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ตารางที่ 1.15 จํานวนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต
บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
โครงการจัดตั้งฯ
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
รวม

ปริญญาเอก
หลักสูตร สาขา
9
9
2
2
-

ระดับปริญญา
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต
หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา
10
10
2
2
-

ปริญญาตรี
หลักสูตร สาขา
11
17
-

รวม
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร
สาขา
30
36
4
4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

12

12

-

-

11

17

34

40

ที่มา : ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ตารางที่ 1.16 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (จําแนกตามวิทยาเขต
ระดับปริญญา และกลุมสาขาวิชา)
วิทยาเขต
• บางเขน
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• กําแพงแสน
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• ศรีราชา
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• สถาบันสมทบ
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รวม
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ปริญญาเอก

ระดับปริญญา
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต

ปริญญาตรี

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

74
53
17

74
53
17

124
77
37

124
77
37

1
1
-

1
1
-

97
54
40

127
75
49

296
185
94

326
206
103

4
11
8
1

4
11
8
1

10
22
18
1

10
22
18
1

-

-

3
25
14
10

3
33
19
13

17
58
40
12

17
66
45
15

2
-

2
-

3
6
5
1

3
6
5
1

-

-

1
21
14
7

1
21
14
7

6
27
19
8

6
27
19
8

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

4
2
1

4
2
1

-

-

17
9
6

17
9
6

21
11
7

21
11
7

-

-

1

1

-

-

2

2

3

3

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

1
0

1
0

-

-

-

-

-

-

1

1

0
1

0
1

-

-

-

-

-

-

1
1
-

1
1
-

1
1
0

1
1
0

85
61

85
61

156
102

156
102

-

-

162
92

200
118

0
404
256

0
442
282

18
6

18
6

40
14

40
14

-

-

63
7

75
7

121
27

133
27

ที่มา : ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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รวม

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

ตารางที่ 1.17 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาเปดใหม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560
รวม 9 หลักสูตร
วิทยาเขต
• มก. บางเขน
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• วิทยาเขตกําแพงแสน
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• วิทยาเขตศรีราชา
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• สถาบันสมทบ
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รวม
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ปริญญาเอก

ระดับปริญญา
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต

ปริญญาตรี

รวม
หลักสูตรใหม

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

-

-

-

-

-

-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

-

-

1
1
-

1
1
-

-

-

2
1
1

2
1
1

3
2
1

3
2
1

-

-

-

-

-

-

3
3
-

3
3
-

3
3
-

3
3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

-

-

1
1
-

1
1
-

-

-

9
8
1

9
8
1

10
9
1

10
9
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา : ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ตารางที่ 1.18 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560
รวม 61 หลักสูตร
วิทยาเขต
• บางเขน
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• กําแพงแสน
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• ศรีราชา
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
• สถาบันสมทบ
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รวม
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ปริญญาเอก

ระดับปริญญา
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต

ปริญญาตรี

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตร

สาขาวิชา

15
9

15
9

22
12

22
12

-

-

11
9

11
9

48
30

48
30

4

4

7

7

-

-

1

1

12

12

2
2
2

2
2
2

3
2
2

3
2
2

-

-

1
5
5

1
5
5

6
9
9

6
9
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
1

2
1

-

-

1
1

1
1

3
2

3
2

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17
11

17
11

27
15

27
15

-

-

17
15

17
15

61
41

61
41

4

4

8

8

-

-

1

1

13

13

2

2

4

4

-

-

1

1

7

7

ที่มา : ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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รวม
หลักสูตรปรับปรุง

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

ÇÔ¨ÑÂ
ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตรได รั บการสนั บสนุ นงบประมาณทุ น อุ ด หนุ น
การวิ จั ย และถ า ยทอดเทคโนโลยี ของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร และแหล งทุ น อื่ น ๆ รวมเป น เงิน ทั้ งสิ้ น
2,337,950,783 บาท โดยทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ซึ่ ง ได รั บ การจั ด สรรจากสํ านั ก
งบประมาณโดยตรง มีจํานวน 300,843,800 บาท (รายละเอีย ดดัง ตารางที่ 1.19) และจํา นวนบทความ
ตีพิมพเผยแพร มีจํานวน 3,087 เรื่อง (รายละเอียดดังตารางที่ 1.20)
ตารางที่ 1.19 จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและแหลงทุนอื่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภททุน/แหลงทุน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
- งบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนวิจัย พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี
- เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
- เงินรายไดของหนวยงาน
องคกรรัฐ
องคกรอิสระและเอกชน
องคกรตางประเทศ
รวม

จํานวนโครงการ

799
457

งบประมาณ (บาท)

337,604,792
300,843,800

38
304
613
419
56
1,887

6,097,133
30,663,859
1,372,310,367
544,140,654
83,894,970
2,337,950,783

ตารางที่ 1.20 จํานวนบทความตีพิมพเผยแพร ป พ.ศ. 2560
วิทยาเขต
บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด (ตัดซ้ํา)

ระดับ
นานาชาติ

942
146
24
38

1,150
1,024

จํานวนบทความตีพิมพเผยแพร ป พ.ศ. 2560
วารสาร
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
รวม
ระดับ ระดับชาติ รวม
นานาชาติ

รวมทั้งหมด

388
165
31
31

1,330
311
55
69

413
64
57
81

713
152
96
32

1,126
216
153
113

2,456
527
208
182

615
570

1,765
1,594

614
568

986
925

1,600
1,493

3,365
3,087

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายรับของงบประมาณแผนดิน 5,276.00
ล า นบาท (รายละเอี ย ดดั ง ตารางที่ 1.21) และรายรั บ ของงบประมาณเงิ น รายได 8,947.59 ล า นบาท
(รายละเอียดดังตารางที่ 1.22) สําหรับรายจายรวมงบประมาณทั้งหมด 14,222.81 ลานบาท (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1.23) และมีการบริหารจัดการงบสิ่งกอสราง 1,437.86 ลานบาท (รายละเอียดดังตารางที่ 1.24)
ตารางที่ 1.21 รายรับของงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณไดรับจัดสรร)
หนวย : ลานบาท

ประเภทงบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
รวม

งปม.แผนดิน

3,626.29
271.62
651.76
726.33
5,276.00

รอยละ
68.7
5.1
12.4
13.8
100.0

ที่มา : กองแผนงาน

ตารางที่ 1.22 รายรับของงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทรายได
รายไดจากการเรียนการสอน
รายไดจากการวิจัย
รายไดจากการบริการวิชาการ
รายไดจากการบริหารงานและอืน่ ๆ
รวม

งบประมาณเงินรายได
ปกติ
พิเศษ
2,529.13
1,803.06
114.21
2,096.79
2,404.4
7,144.53
1,803.06

หนวย : ลานบาท

รวม
4,332.19
114.21
2,096.79
2,404.40
8,947.59

ที่มา : กองแผนงาน ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

รอยละ
48.4
1.3
23.4
26.9
100.0

ตารางที่ 1.23 เปรียบเทียบรายจายของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวย : ลานบาท

ประเภทงบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งบกลาง
รวม

งปม.แผนดิน

งปม.เงินรายได

3,626.29
271.62
651.76
726.33
5,276.00

990.13
2,410.12
1258.14
2,602.81
1,438.93
246.68
8,946.81

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได เปนขอมูลแผน
หมายเหตุ : งบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ที่มา : กองแผนงาน ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2559

รวม
4,616.42
2,681.74
1,909.90
3,329.14
1,438.93
246.68
14,222.81

สัดสวน
งปม.แผนดิน : งปม.รายได
79 : 21
10 : 90
34 : 66
22 : 78
0 : 100
0 : 100
37 : 63

ตารางที่ 1.24 การบริหารจัดการงบสิ่งกอสรางของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวย : ลานบาท

วิทยาเขต
บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการจัดตั้งฯ สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ มก.
รวม

งปม.แผนดิน งปม.เงินรายได
174.07
118.2
126.82
52.75
471.84

รวม

561.46
735.53
35.69
153.89
357.25
484.07
8.00
60.75
3.00
3.00
0.62
0.62
966.02 1,437.86

สัดสวน
งปม.แผนดิน : งปม.รายได
24 : 76
77 : 23
26 : 74
87 : 13
0 : 100
0 : 100
33 : 67

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได เปนขอมูลแผน
หมายเหตุ : งบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ที่มา : กองแผนงาน ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2559

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายรับของงบประมาณแผนดิน 6,156.64
ล า นบาท (รายละเอี ย ดดั งตารางที่ 1.25) และรายรั บ ของงบประมาณเงิ น รายได 8,897.74 ล า นบาท
(รายละเอียดดังตารางที่ 1.26) สําหรับรายจายรวมงบประมาณทั้งหมด 15,646.18 ลานบาท (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1.27) และมีการบริหารจัดการงบสิ่งกอสราง 1,636.87 ลานบาท (รายละเอียดดังตารางที่ 1.28)
ตารางที่ 1.25 รายรับของงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณไดรับจัดสรร)
ประเภทงบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
รวม

งปม.แผนดิน

ที่มา : กองแผนงาน

หนวย : ลานบาท

3,963.52
282.58
1,109.54
801.00
6,156.64

รอยละ

64.4
4.6
18.0
13.0
100.0

ตารางที่ 1.26 รายรับของงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทรายได
รายไดจากการเรียนการสอน
รายไดจากการวิจัย
รายไดจากการบริการวิชาการ
รายไดจากการบริหารงานและอืน่ ๆ
รวม

ปกติ

งบประมาณเงินรายได
พิเศษ

2,631.62
286.55
2,270.99
1,925.51
7,114.67

1,783.07

1,783.07

หนวย : ลานบาท

รวม

4,414.69
2,270.99
1,925.51
8,897.74

ที่มา : กองแผนงาน ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2560
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รอยละ

49.6
3.2
25.5
21.6
100.0

ตารางที่ 1.27 เปรียบเทียบรายจายของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวย : ลานบาท

ประเภทงบ

งปม.แผนดิน

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
งบกลาง
รวม

งปม.เงินรายได

3,963.52
282.58
1,109.54
801.00
6,156.64

1,064.38
2,470.44
1,135.89
2,899.55
1,680.15
239.13
9,489.54

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได เปนขอมูลแผน
หมายเหตุ : งบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ที่มา : กองแผนงาน ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2560

รวม

สัดสวน
งปม.แผนดิน : งปม.รายได

5,027.90
2,753.02
2,245.43
3,700.55
1,680.15
239.13
15,646.18

79 : 21
10 : 90
49 : 51
22 : 78
0 : 100
0 : 100
39 : 61

ตารางที่ 1.28 การบริหารจัดการงบสิ่งกอสรางของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวย : ลานบาท

วิทยาเขต
บางเขน
กําแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการจัดตั้งฯ สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ มก.
รวม

งปม.แผนดิน งปม.เงินรายได

551.00
81.72
127.62
5.48
765.82

รวม

545.24 1,096.24
89.11 170.83
230.40 358.02
6.10
11.58
0.20
0.20
871.05 1,636.87

สัดสวน
งปม.แผนดิน : งปม.รายได

50 : 50
48 : 52
36 : 64
47 : 53
0:0
0 : 100
47 : 53

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได เปนขอมูลแผน
หมายเหตุ : งบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ที่มา : กองแผนงาน ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2560
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1.9 ความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถวายพระพรชัยมงคล 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ดร.จงรั ก วั ช ริ น ทร รั ต น รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีถวายราชสักการะและนอมเกลาฯ ถวาย
พระพรชั ย มงคล เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิ ง หาคม 2560 สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผูบริหาร
บุคลากร และนิสิต เขารวมพิธี กันอยางพรอมเพรียง ภายในพิธีมีการลงนามถวายพระพร และกลาวถวายราช
สดุ ดี พร อมขั บ ร องเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี ซึ่ งบรรเลงโดยวงดุริย างค เครื่ องลม KU Wind Symphony
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เสด็จทรงปลูกตนไม
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทรงปลู ก ต น ไม เนื่ อ งในวั น
อาสาฬหบู ช า ร ว มกั บ ผู บ ริ ห าร บุ ค ลากร และนิ สิ ต คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมจํานวนทั้งสิ้น 250 คน ณ สวนวรุณาวัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการแทน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พร อ มด ว ยคณ ะผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เฝารับเสด็จ เนื่องในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงปลูกตนไมจํานวน 5 ตน อัน
ไดแก ตนยางนา : ตนไมประจําจังหวัดอุบลราชธานี ตนสัก : ตนไมประจํา
จังหวัดอุตรดิตถ ตนนนทรี: ตนไมประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ
สนองตอพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงคใหอนุรักษและ
เพาะพันธุตนไมเพื่อพสกนิกรชาวไทย
โครงการหลวง 48 “ยกคุณคาจากยอดดอย สูใจกลางกรุง”
พระเจ า วรวงศ เธอ พระองค เจ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
เสด็จฯ ไปทรงเปน ประธานเปดงาน “โครงการหลวง 48” ซึ่งในปนี้จัดขึ้น
ภายใต แนวคิด “ยกคุ ณ คาจากยอดดอย สูใจกลางกรุง”เพื่ อเป น การน อ ม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผูทรงริเริ่มโครงการหลวงขึ้นเมื่อปพุทธศักราช
2535 เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตแกร าษฎรบนพื้ น ที่ราบสูงใหมีรายได และ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมไปถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินี น าถ ในรัช กาลที่ 9 ตลอดไปจนถึงเพื่ อเผยแพรกิจกรรมของมูลนิ ธิโครงการหลวง ใหเป น ที่
ประจักษแกชาวไทย และชาวโลก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสนองพระราชดําริฯ เสมอมา
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วันรําลึก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ” ทรงหวานขาว
เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2561 ณ ห อป ระชุ ม มห าวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร นายสั ต วแพทย ยุ ค ล ลิ้ ม แหลมทอง อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเดินทางมาเปนประธานในงาน “วันรําลึก
พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เสด็จพระราชดําเนินทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2489” โดยภายในงานมี ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะผูบริหาร และบุคลากร
นิสิต รวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ได พ ร อ มใจกั น แสดงความสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ พ ระมหา
กษั ต ริ ย ไทยได ท รงเสด็ จ ทอดพระเนตรกิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร และทรงหว า นข า วในแปลงนา ซึ่ ง นั บ เป น พระราชกรณี ย กิ จ แรกที่ ท รงเสด็ จ มา ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
พรอมใจถวายสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
แด ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี
เมื่ อวั น ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห องประชุมสุ ธ รรมอารีกุล อาคาร
สารนิ เทศ 50 ป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร รองอธิการบดี ฝายบริห าร
กิจการภายใน ไดเปนประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันคลายวันประสูติ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 61 ป ดวยสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาว
ไทย โดยในโอกาสนี้ รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน ไดกลาวสดุดี
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราช
กุมารี รวมกับ ผูบริหาร และบุคลากร รวมถึงนั กเรียนโรงเรียนสาธิตแห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้นไดสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา
“บรรพชาอุปสมบทหมูถวายเปนพระราชกุศล”
แด สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่ อ วั น ที่ 2-17 กรกฎาคม 2561 มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได จั ด
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศล แดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝาย
กิจการนิสิต และผูบริหาร เขารวมเปนประธานฝายฆราวาส โดยมีบุคลากร
และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 11 คนเขารวมในโครงการ
ครั้งนี้
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“สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจําป 2560
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวมกันจัดงาน
สืบ สาน วั นสื บ นาคะเสถี ยร ประจํ าป 2560 เพื่ อรําลึกถึง คุณ สืบ นาคะ
เสถียร นิสิตเกาคณะวนศาสตร (วน.35 เคยู29) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อเปนการยกยองรําลึกถึงคุณงามความดี ในความเสียสละ และอุทิศชีวิต
เพื่อการอนุรักษปาไม และปกปองทรัพยากรอันมีคาของประเทศไทย รวมไป
ถึ ง เพื่ อ เป น การกระตุ น จิ ต สํ า นึ ก ด า นการอนุ รั ก ษ ข องเยาวชนรุ น หลั ง
ใหตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาไมในประเทศ
ไทย ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยภายในงาน
มีพิธีทําบุญถวายพระสงฆ 10 รูป พิธีประกาศสดุดี พิ ธีวางพวงมาลา เป ด
นิทรรศการรําลึก และพรอมใจกันปลูกตนราชพฤกษจํานวน 5 ตน
งานวันพัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.จงรั ก วั ช ริ น ทร รั ต น รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เป น ประธานเป ด งานในวัน พั ฒ นาและปลู ก ต น ไม มก.
ประจํ าป 2560 โดยมี ค ณะผู บ ริ ห าร และบุ ค ลากร รว มใจกั น ปลู กต น
“รวงผึ้ ง” หรื อ “ต น น้ํ าผึ้ ง” อั น เป น ต น ไม ป ระจํ าพระองค สมเด็ จ พระ
เจ าอยู หั วมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร รวมทั้งหมด 10 ตน
อนึ่ งเป น การส งเสริม ความสามั ค คี และสรางจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ร ว มกั น ของ
บุคลากร มก. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ สวน 100 ป หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยภายในงาน บุคลากร
และนิสิตจากคณะตางๆ รวมใจกันเก็บกวาดขยะ ตัดแตงกิ่งไม พัฒนามหาวิทยาลัยใหสะอาด รมรื่น สวยงาม
เพื่อภูมิทัศนที่ดีขึ้น
ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ “เกษตราภิชาน”
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ร ว มกั น จั ด พิ ธี ก ตั ญ ุ ต าจิ ต 99 ป
ศาสตราจารย ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร ปู ช นี ย บุ ค คลที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องในโอกาสอายุครบรอบ 99 ป โดยภายใน
พิธี ดร.กฤษณพงศ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาว
คํากตัญุตา และมอบประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ “เกษตรา
ภิชาน” แดศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร เพื่อสํานึกในพระคุณของ
ทานที่มีเมตตา สรางคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนที่
ประจักษ โดยใช “ศาสตร”และ“ศิลป”เปนเครื่องมือในการพัฒ นาสังคม
ใหประเทศชาติมั่นคง เขมแข็ง และยั่งยืนมาอยางตอเนื่อง และยาวนาน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผานมา ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
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บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชน
ผศ.ดร.ภุชงค อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ ไดรับมอบ
เข็มเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนใหแกศาลยุติธรรม อันเนื่องมาจาก
ผศ.ดร.ภุช งค อุทโยภาศ ได ทําคุณ ประโยชน โดยการรับเชิญ จากศาล
ยุ ติ ธ รรม ให เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในอนุ ก รรมการด า นสารสนเทศของ
สํานักงานศาลยุติธรรม รวมกําหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาดาน
ระบบสารสนเทศของศาลยุติธรรม เปนเวลายาวนานรวม 7 ป รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติดังกลาว เปรียบเสมือน
การแสดงศักยภาพ ความรู ความเชี่ยวชาญชํานาญ ดานสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ใหเปนที่ประจักษแกประชาชนทั่วไป โดยพิธีรับมอบเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจาพระยา
ปารค กรุงเทพมหานคร
หนวยงานสารสนเทศที่ใหบริการรองรับ IPv6: รางวัลเชิดชูเกียรติ
ผศ.ดร.ภุช งค อุทโยภาศ รองอธิการบดี ฝายสารสนเทศ
ไดรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหนวยงานที่ใหบริการอินเตอรเน็ต
ที่ ร องรั บ IPv6 ประจํ า ป พ.ศ. 2560 จากนาวาอากาศเอก
สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จ
และสั ง คม ในประเภทหน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก ารเครื อ ข า ย
อินเตอรเน็ตพื้นฐาน 4 ดาน (website, e-mail, DNS, DNSSEC) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ หองแกรนด
บอลรูม โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถตอบสนองการขยายตัว และความ
ตองการเทคโนโลยีในอนาคตไดเปนอยางดีเรื่อยมา จนไดรับรางวัลดังกลาวติดตอกันเปนปที่ 2
International Conference on Nano and Materials science (ICNMS 2018) : รางวัล
Best Oral Presentation Award
ผศ.ดร.อรทั ย จงประที ป อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับรางวัล Best
Oral Presentation Award จากการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of
Synthesis Techniques on Chemical Composition, Microstructure
and Dielectric Properties of Mg-doped Calcium Titanate” ภ ายใน งาน ป ระชุ ม วิ ช าก ารระดั บ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 เพื่ อนํ าเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรูทางดานวัสดุศาสตร เมื่อวัน ที่ 15-17
มกราคม 2561 ณ Florida Polytechnic University รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
วันนักประดิษฐ 2561 Thailand Inventor’s Day 2018 : รางวัลนักวิจัยดีเดน
ศาสตราจารย ด ร.บุ ญ เรี ย ง ขจรศิ ล ป ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากคณ ะ
ศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได รั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เ ด น
แหงชาติ ประจําป 2560 ในสาขาการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุ ม ไบเทค บางนา โดย ศาสตราจารย ด ร.บุ ญ เรี ย ง ได ก ล าวว า
“การแกปญหาโดยอาศัยกระบวนการวิจัยนั้น จะทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
การตัดสินใจในเรื่องตางๆ ในการบริหารประเทศทุกๆ ดาน และควรจะใชประโยชนจากงานวิจัยเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ”
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BRAND’S Health Research Awards 2017 : รางวัลทุนวิจัย
ดร.ดาลั ด ศิ ริ วั น นั กวิ จั ย ชํ านาญการ รองผูอํ านวยการฝายวางแผน
ประจําสถาบันคนควาและพัฒ นาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ได รั บ พระราชทานรางวั ล สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย “BRAND’S Health Research
Awards 2017” จากพระเจ า วรวงศ เธอ พระองค เจ าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เปนเงินทุนเพื่อการวิจัยจํานวน 135,000 บาท จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสารออกฤทธิ์ทาง
ชี ว ภาพ และสมบั ติ ต า นโรคอั ล ไซเมอร จ ากสารสกั ด ผลไม ไทยจํ า นวน 10 ชนิ ด โดยใช วิ ธี ท างเอนไซม
การเพาะเลี้ยงเซลล และแมลงหวี่ดัดแปลงพันธุกรรม” เพื่อเปนการสงเสริม และสนับสนุนการคนควาวิจัยทาง
โภชนศาสตร ซึ่งเปนประโยชนตอทางการแพทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี
50 ป แพทยสมาคมแหงประเทศไทย
การประชุมนักวิจัยรุนใหม..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 : รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบ
โปสเตอร
อ.ดร.อนุ ส รณ สื บ สาย อาจารย ภ าควิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได รับรางวัล ผูนํ าเสนอ
ผลงานวิ จั ย ดี เยี่ ย มแบบโปสเตอร (สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร ) และทุ น
นั ก วิ จั ย รุ น ให ม ป ระจํ า ป 2559-2561 จากผ ล งาน ที่ มี ชื่ อ ว า
“Ruthenium-copper Based Catalysts for Epoxidation of Propylene to Propylene Oxide”
ซึ่งเปนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาที่มีรูทีเนียม และคอปเปอรเปนองคประกอบหลักภายใน
“งานประชุ ม นั ก วิ จั ย รุ น ใหม ..พบ..เมธี วิ จั ย อาวุ โ ส สกว. ครั้ ง ที่ 17” เมื่ อ วั น ที่ 10-12 มกราคม 2561
ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท บีช รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี
งานวันนักประดิษฐประจําป 2561 : รางวัลวิจัยระดับดีมาก
ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ได รั บ รางวั ล ระดั บ ดี ม าก สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
อุ ต สาหกรรมวิ จัย จากผลงานวิจั ย เรื่อ ง “เซนเซอร ท างแสงที่ ผ สมผสาน
ระหวางโครงสรางกราฟนซิลิกอนไดโอด และนาโนทรานซิสเตอรสนามไฟฟา
แบบสุ ญ ญากาศ” โดยได รั บ เงิ น รางวั ล จํ า นวน 200,000 บาท พร อ ม
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ จากสํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐประจําป 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : ผลงานวิจัยระดับดี
ดร.ศิ ว พล ศรี ส นพั น ธุ อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า
คณะวิ ศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร พรอมดว ยที มผู วิจั ย
ประกอบดวย ผศ.ดร.คมสันต หงสสมบัติ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ดร.นิธิพัฒ น ทีรฆวานิช ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร ดร.ดํารงวุฒิ ออนวิมล
และนางสาวนั ฏ ฐพร คํ า เสน ร ว มกั น วิ จั ย ผลงานเรื่ อ ง “เครื่ อ งกํ า เนิ ด
พลาสมาเย็ น แบบไฮบริ ด ที่ บ รรยากาศปกติ เพื่ อ การกํ า จั ด เชื้ อ รา และ
ยกระดับคุณภาพเพิ่มการงอกของเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105” ไดรับเงินรางวัลจํานวน 133,333 บาท
พร อ มประกาศนี ย บั ต รเชิ ด ชู เกี ย รติ จากพลอากาศเอกประจิ น จั่ น ตอง เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ 2561
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดย ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ หัวหนาคณะผูวิจัยไดกลาวไววา
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“เทคโนโลยีพลาสมาเย็นเปนเทคโนโลยีสะอาด และมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อแบคทีเรียกําจัดเชื้อราไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูง โดยที่อุปกรณไมจําเปนตองสัมผัสกับวัสดุหรือเนื้อเยื่อโดยตรง สามารถใชในการกําจัดเชื้อรา
และสิ่งปนเปอนบนผิวของผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ผลไมและอาหารสด”
Best Cash Management Solution 2018: รางวัลยอดเยี่ยม
ผศ.ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝายการเงิน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พร อมด ว ย ผศ.วิม ล รอดเพ็ ช ร อดี ตรักษาการแทน
รองอธิการบดีฝายการเงิน เขารับรางวัลยอดเยี่ยมสําหรับนักบริหาร
เงิน สด Best Cash Management Solution ประจํ าป 2018 จาก
นิ ตยสารการเงิน ระดั บ สากล “The Asset” เมื่ อวัน ที่ 30 เมษายน
2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ASIA BRICOM 2017 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ที ม นิ สิ ต พร อ มด ว ยอาจารย ท่ี ป รึ ก ษาจาก คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถควารางวัลใหญรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก
“งานแข งขั น ประกวดสิ่ งประดิ ษ ฐ Asia Bridge Competition 2017 ; ASIA
BRICOM 2017” เมื่ อ วั น ที่ 14-18 สิ ง หาคม 2560 ณ National Central
University (NCU) สาธารณรัฐ จี น (ไต ห วั น ) โดยที มสะพานเหล็ก จากคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร กํ า แพงแสน สามารถคว า รางวั ล Second Place Overall Performance (รางวั ล รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1) สวนนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัล Second Place
Construction Cost Award (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) ตามลําดับ นับเปนหนึ่งความภาคภูมิใจของทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Food Ingredients Vietnam 2018 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ที ม นิ สิ ต Pleegin ชั้ น ป ที่ 3 สาขาวิ ช านวั ต กรรมและเทคโนโล ยี
อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวย นางสาวสุรดา
ชวยพิเคราะห นางสาวอิสริยา ทองอราม นายลภัส มนตลภัส นายนัฐภัทร
ชินศรีสุข และนายมาสิน ธรรมนุสติ สามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 รับเงินรางวัลจํานวน 7,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร จาก
ผลงาน Banana Blossom and Ginger Jelly Drink ภายในงานแข ง ขั น
Young Achievers’safe Food Award ใน งาน ป ระชุ ม วิ ช าก าร Food
Ingredients Vietnam 2018 โดยทางทีม Pleegin กลาววา ทางทีมคิดและ
พัฒนาผลิตภัณฑเยลลี่พรอมดื่มจากน้ําหัวปลี เพื่อแกปญหาการใหนมบุตร
ของแม พรอมผสมน้ําขิงลงในผลิตภัณฑ เพื่อใหมีรสชาติดีดื่มงาย โดยมี ผศ.
ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี เปนอาจารยที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองไซงอน นครโฮจิมินห
ประเทศเวียดนาม
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การประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : รางวัลที่ 3
นายปฎิ พั ท ธ สุ บ รรณ นายกฤตภั ท ร คล า ยรั ศ มี และนายสิ ท ธิ พ ร
มณี วรรณ นิ สิ ต ปริ ญ ญ าโท ภ าควิ ช าเกษตรกลวิ ธ าน คณ ะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวย ผศ.ดร. สุดสายสิน แกวเรือง อาจารย
ที่ป รึกษา สามารถควารางวัลที่ 3 จากการประกวดสิ่งประดิ ษฐคิดค น ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2560 ดวยผลงานสิ่งประดิษฐ
“เครื่องผาปลากะตักสมรรถนะสูง” ไดรับเงินรางวัลจํานวน 100,000 บาท
พรอมโลเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา โดยทางที มได กลาวถึงแนวคิ ดในการออกแบบ
สิ่งประดิษฐมาจากความตองการเพิ่มความเร็วในการผา คัดแยก และแปรรูป
ปลากะตัก ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดแรง และเวลาในการทํางาน
การแขงขัน TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula : รางวัลที่ 2
นิ สิ ต คณะวิศ วกรรมศาสตร มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร ชื่อ ที ม EVO
สามารถควารางวัลที่ 2 ของประเทศในประเภทรุนรถฟอรมูลาไฟฟา จากการ
แข งขั น “TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula” ซึ่ งเป น การ
แขงขันรถฟอรมูลาของนิสิตนั กศึกษา ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต
แห งประเทศไทย เมื่ อวัน ที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ สนามแข งขัน สนาม
ปทุ ม ธานี สป ด เวย โดยจุ ด เริ่ ม ต น ของที ม EVO นั้ น มาจากไอเดี ย ของ
นายธนธรณ ดวงรัตน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ า
มีความคิดริเริ่มอยากพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสมัยใหม จึงได
สมั ค รเข า แข ง ขั น โครงการดั ง กล า ว โดยมี อ.ดร.กาญจนพั น ธ สุ ข วิ ชั ย
เปนที่ปรึกษาโครงการ โดยทายสุดทางทีม EVO ไดกลาวขอบคุณทานอาจารย
ที่ ให คํา ปรึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตรที่ดูแลเรื่องคาใชจาย รวมถึ งค า
สปอนเซอร ในการแขงขันในครั้งนี้
การประกวดนวัตกรรมยานยนต ครั้งที่ 8 : รางวัลชมเชย
อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปที่ 3
และ ชั้นปที่ 4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน สามารถควา 2 รางวัล
ชมเชย โครงการ “การประกวดนวัต กรรมยานยนต ครั้งที่ 8 หรือ The 8
Motor Expo Automotive Innovation Award 2017” ซึ่ ง จั ด โดย TCEB
(องค ก ารมหาชน) โดยทั้ ง 2 ที ม ได รั บ ทุ น การศึ ก ษาจํ านวน 5,000 บาท
พร อ มเชิ ด ชู โล เกี ย รติ ย ศ จาก 2 ผลงาน อั น ได แ ก 1) Firefighter Robot:
หุ น ยนต ส กั ด การลุ ก ลามของเพลิ ง จากอุ บั ติ เ หตุ บ นท อ งถนน และ
2) Exobuoyance Force Booster : เครื่องสรางแรงลอยตัว จากภายนอก
รถยนตแบบฉับพลัน ตามลําดับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชาเลน
เจอร 2 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
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SCB Tech Day : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม OLAN มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวยสมาชิก นายกฤษณะ
ฉายแกว นายนิติ สันติกุล นายโอฬาร สงวนประสิทธิ์ นางสาวภิญญาพร
เอี่ ย มมงคล และนายสารั ช รุ จิ ร านุ รั ก ษ นิ สิ ต ชั้ น ป ท่ี 3 สาขาวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร สามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 จากการแข ง ขั น SCB Tech Day เพื่ อ เฟ น หาสุ ด ยอดที ม นั ก พั ฒ นา
แอปพลิเคชั่น จากผลงานการออกแอปพลิเคชั่นเพื่อตอบโจทยลูกคาธนาคาร SCB ที่มาใชบริการ ไมวาจะเปน
ลูกคารายยอย ลู กคามีฐานะ ลูกคากลุมองค กร และลูกคากลุมบริษัทขนาดเล็ก เมื่อวัน ที่ 27-29 เมษายน
2561 ณ ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ รัชโยธิน
การประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest # 10 by A.P. Honda : รางวัลชนะเลิศ
นิสิตสาขาการตลาดชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตศรี ร าชา สามารถคว า รางวั ล
ชนะเลิ ศ และรางวั ล อั น ดั บ ที่ 3 จากการประกวดแผนการตลาด
Marketing Plan Contest# 10 by A.P. Honda จัดโดยบริษั ท เอ.พี .
ฮอนดา จํากัด ประจําป 2560 เพื่อสนับสนุน และเปดโอกาสใหนักเรียน
นักศึกษา นําความรูมาตอยอดความคิด วิเคราะห วางแผน และนําเสนอเพื่อสรางประสบการณ และทักษะ
วิชาชีพที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยทางทีม นนทรี ศรีราชา นิสิตชั้นปท่ี 3 สาขาการตลาด สามารถควา
รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 30,000 สวนทีม Green Blood นิสิตชั้นปที่ 4 สาขาการตลาด สามารถควา
รางวัลอันดับที่ 3 ไดรับเงินรางวัล 8,000 บาท เชนเดียวกัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ หางสรรพสินคา
โรบินสัน จังหวัดชลบุรี
Robot Art 2018 : รางวัลอันดับ 3
ทีมนิสิต CMIT ReART คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย ผศ.ดร.
เชาวลิ ต มิ ต รสั น ติ สุ ข อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟา หัวหนาทีมพรอมดวย นายจันทร
อัญญะโพธิ์ นิสิตปริญญาเอก และนางสาวภัทรพร
ทั บ ทิ มทอง นิ สิ ตปริญ ญาโท รวมกั น ควารางวัล อัน ดับ 3 จากการแขงขัน หุน ยนตสรางสรรคผ ลงานศิลปะ
นานาชาติ หรือ Robot Art 2018 โดยทางทีมไดกลาววา ไดรวมกัน พัฒ นาหุ น ยนต Delta Robot ตั้งแต ป
2560 และรวมกันปรับปรุงทักษะการทํางานของหุนยนต ทั้งทางดานเทคนิคการตวัดพูกัน รวมไปถึงเทคนิค
การผสมสี ทําใหกอเกิดผลงานศิลปะจํานวน 5 ภาพดังนี้ 1) Wheat field with cypresses 2) Full Bloom
of Sakura 3) Beautiful beach in Thailand 4) Paradise on Earth และ 5) Illusion of RGB เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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การประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมารค นมแหงชาติ” : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ 2561 ณ องค ก ารส ง เสริ ม กิ จ การโคนม
แห ง ประเทศไทย จั ง หวั ด สระบุ รี นิ สิ ต คณะวิ ท ยาการจั ด การ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ชื่อทีม Improvise
ประกอบด ว ยสมาชิ ก 4 คน ได แ ก นายสิ ร วิ ช ญ เสถี ย รรุ จิ ก านนท
นายวริทธิ์ วัชรรุจิ นางสาวดวงชนก ผาณิ ตสุคนธ และนางสาวนรีกานต
ใจมั่น สามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการ
ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมารค นมแหงชาติ” ไดรับรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท โดย
ทางทีมกลาววา “แผนการสื่อสารหลักของทีม Improsive ใชกลยุทธ Music Marketing ไดแก การใชเพลง
เปนสื่อ ในการสรางการรับรูแ กผูบริโภค”
โครงการประกวด Idea Market THINK Plan Challenge 2017 : รางวัลชมเชย
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ประกอบดวย นายกวิน ศรีเฉลียว
นายจั ก รพงศ เลาหะวงศ เกษม นายสิน ทร แสงประที ป และนางสาว สุ ธิ ด า
ปญ ญาขั น พรอมดวย ผศ.ดร.นิ ภา นิรุตติ กุล อาจารยที่ปรึกษา สามารถควา
รางวัลชมเชยและทุนการศึกษาจํานวน 10,000 บาท พรอมโลเกียรติคุณ จาก
“การประกวดแข ง ขั น แผนสื่ อ สารการตลาด สํ า หรั บ กระดาษถ า ยเอกสาร Idea Market THINK Plan
Challenge 2017” ซึ่งจัดโดยบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด โดยทางทีมนั้น สามารถนําเสนอแผนการ
สื่อสารผานสื่อโซเชียลมีเดีย โดยการใชตัวตุกตามาสคอต 3 แบบ 3 มิติ เพื่อสื่อถึงคุณสมบัติการใชงานของ
กระดาษ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ อาคารสํานักงานใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด
The Seventeenth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2018 : รางวัลที่ 3
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวยนายศุภกร ศิวะเพชรากร
นางสาวณัฏฐกานต ทองขาว และนางสาวสิริธร ศรีไพบูลย นิสิตชั้นปที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จากคณะวิศวกรรมศาสตร สามารถควารางวัลที่
3 จาก “งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว ครั้งที่ 17” ซึ่งจัดโดย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) จัดขึ้น
ได รั บ รางวัล จากผลงาน Smart Farm 4.0 พรอมรับ ทุน การศึกษาจํานวน 10,000 บาท เมื่ อ วัน ที่ 14-16
มีนาคม 2561 ณ ไอซแลนดฮอล ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
งานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแหงชาติ ครั้งที่ 4 : รางวัลชนะเลิศ
นางสาวลลิตา ออมสิน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรม
อาหาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร กํ า แพงแสน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
สามารถควารางวัลชนะเลิศจากการเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในระดับชาติ
จากผลงานวิจัยเรื่อง “เครื่องวิเคราะหคา C.C.S. ของออยแบบพกพาดวยเทคนิค
อิน ฟราเรดย านใกล ” ซึ่งผลงานวิจัย ดังกลาวนั้น จะชวยลดระยะเวลา และ
คาใชจายในการตรวจสอบคุณ ภาพออยของผูประกอบการ รวมไปถึงสามารถผลิต น้ําตาลทรายได มากขึ้ น
โดยไดรับมอบเกียรติบัตรพรอมโลรางวัล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
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Smart Guard Box : รางวัลที่ 1
นายวัฒนา นากสุก นิสิตชั้นปที่ 5 ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร สามารถควา
รางวัลที่ 1 พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท จากผลงานสิ่งประดิษฐอันชื่อ
วา “Green Space Box ป อ มยามจากวัส ดุเหลือ ใช” ในการประกวด
“Smart Guard Box” ป อ มยามอั จ ฉริ ย ะเคลื่ อ นที่ ซึ่ ง จั ด โดยบริ ษั ท
สิ น ธรณี พร อ พเพอร ตี้ เมื่ อ วั น ที่ 5 ธั น วาคม 2560 ณ ศู น ย ก ารค า
วิคตอเรียการเดนส โดยนายวัฒนา นากสุก กลาววา ไดนําเสนอไอเดีย
ภายใต แนวคิ ดการนํ าวั สดุ เหลื อใชมาก อใหเกิดประโยชน พรอมทั้งยัง
สามารถลดโลกรอนไปในตัว โดยไดเลือกใชไมพาเลทอันมีน้ําหนักเบาเปน
วัสดุหลักในการสรางสรรคผลงานในครั้งนี้
SEA GAMES KUALA LUMPUR 2017 : รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินยิงธนู
นายนั ฐ ภู มิ ภู ส วั ส ดิ์ นิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 2 คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร สามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม
คันธนูโคงกลับ ในการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 14 - 23 สิงหาคม
2560 ที่ผานมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
Amazing Muaythai Champion 2018 : นิสิตเกษตรควา 3 รางวัล
เมื่ อ วั น ที่ 15 มี น าคม 2561
ณ ลานพารตพารากอน ศูนยการคา
สยามพารากอน กรุ ง เทพฯ นิ สิ ต
สาขาวิ ช าพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา จากคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถควา 3 รางวัล จาก
การประกวด “ร า ยรํ า ไหว ค รู แ ละทั ก ษะมวยไทย” ในมหกรรมศิ ล ปะการต อ สู ป อ งกั น ตั ว เอกลั ก ษณ ไทย
สูนานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยแบงเปน 1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู ไดแก นายธนกร ณรงคแสง
และนายวรวุฒิ สีบัว ไดรับถวยรางวัลพรอมประกาศนียบัตร 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก นายวรวุฒิ
สีบัว นายธนกร ณรงคแสง และ นายพฤกษา พิกลุศรี ไดรับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท 3) รางวัลรองชนะเลิศ
อั น ดั บ ที่ 2 ได แ ก นายธนภาคย จงประสิ ท ธิ์ ได รั บ ถ ว ยรางวั ล พร อ มประกาศนี ย บั ต ร นั บ เป น หนึ่ ง
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“KU MOBIKE” จักรยานอัจฉริยะ
ดร.จงรั ก วั ช ริ น ทร รั ต น รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ไดทําการลงนามขอตกลงกับบริษัท โมไบค จากประเทศจีน
เพื่อนํารถจักรยานสาธารณะอัจฉริยะไรสถานีจอด (MOBIKE Smart Bike
Sharing) มาให บ ริการแก อาจารย นิ สิต และบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัล
เวิลด กรุงเทพมหานคร
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UI Green Metric World University 2017 : มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 96 ของโลก
ในการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วของโลก ป 2017
มีมหาวิทยาลัยเขารวมการจัดอันดับ ทั้งสิ้น 619 แหง ปรากฏวา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ติดอัน ดั บ 1 ใน 100 มหาวิทยาลั ย
สีเขียวของโลก ไดอันดับที่ 96 ของโลก และอันดับที่ 3 จาก 23
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย ด ว ยคะแนนรวม 5,706 คะแนน
จากผลการสํ ารวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 ซึ่งจัดทําโดย University of
Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดรับคะแนนจากเกณฑการประเมินทั้ง 6 ดาน ดังนี้ 1.การวางระบบโครงสรางพื้นฐาน 758 คะแนน 2.การจัด
การพลั งงานและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ 835 คะแนน 3.การจั ดการของเสี ย 1,251 คะแนน
4.การจัดการน้ํา 670 คะแนน 5.การสัญจร 1,162 คะแนน รวม 60 ดาน 5,706 คะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
ตามที่ มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร ได เขาร วมโครงการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและไดจัดสงเอกสารหลักฐานพรอมการอุทธรณผลคะแนนรอบแรกไปแลว
นั้น สกอ.ได แจงผลการประเมิ นความระดับ คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ น งาน ในภาพรวมตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๑๐/ว๑๖๑๙ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึ่งไดคะแนนรอยละ 83.50 ถือวามีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินการ ระดับสูงมาก (เปนลําดับที่ 6 ของกลุมมหาวิทยาลัยทั้งหมด) โดยมีดัชนีที่ได
คะแนนต่ํากวาดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ไดคะแนนเทากับรอยละ 66.66 (ตัวบงชี้ยอยที่
ไดคะแนนนอยในหมวดนี้คือ การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ไดคะแนนเท ากับรอยละ
48.08) สงผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคะแนนรวมเทากับรอยละ 83.50
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1.10 ผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลองตามที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) กํ าหนด ประกอบกั บ ได นํ าแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ กษาสู ค วามเป น เลิ ศ มาประยุ กต ใช ในการประกัน คุ ณ ภาพภายใน และพั ฒ นาอย างตอ เนื่ อง เพื่ อ ให
ครอบคลุ ม การดํ าเนิ น งานทุ ก หน ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย โดยการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) ที่สําคัญดังนี้
1. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวยคณะกรรมการ
นโยบายประกันคุณภาพ มก. เปนผูกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรักษาการรองอธิการบดีฝายวิชาการรับผิดชอบดานประกันคุณภาพ และมีผูชวยอธิการบดี
ฝ ายวิช าการ 2 ท า น ทํ าหน าที่ กํากั บ ดู แลการดําเนิน งานประกัน คุ ณ ภาพภายใน และมีสํานักงานประกั น
คุณภาพเปนหนวยงานดําเนินงานถายทอดและทําความเขาใจรวมกันในทุกระดับ รวมทั้งมีการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดใหมีการดําเนินการการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
ตามที่สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 3 ระดับ คือ ระดับ หลักสูตร ระดับ คณะวิชา และ
ระดับมหาวิทยาลัย ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ในระดับ
วิทยาเขตใชแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพ ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
เชนเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาวสูความเปนเลิศ จึงนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ตามเกณฑ EdPEx มาประยุกตใชการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชา และ
สวนงานสนับสนุน โดยไดมีสรุปบทเรียนการดําเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงจากการดําเนินงานปที่ผานมา
อยางตอเนื่อง ซึ่งในปการศึกษา 2560 นี้ ดําเนินการ ดังนี้
คณะวิ ช า เนื่ อ งจากความพร อ มของคณะวิช าที่ จ ะดํ า เนิ น งานตามแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ตามเกณฑ EdPEx ตางกัน จึงไดมีการแบงกลุมคณะวิชาเปน 3 กลุม ดังนี้
1) กลุมคณะวิชาที่เขารวมโครงการบมเพาะของ สกอ. จํานวน 2 คณะ
• คณะวิทยาศาสตร ดําเนินงานและประเมินตามรูปแบบของ Grow Project ของ สกอ.
• คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินงานและประเมินตามรูปแบบของ Incubation Project
รุน 2 ของ สกอ.
2) กลุมคณะวิชาที่เขารวมโครงการเตรียมความพรอมการพั ฒ นาคุณภาพสูความเปนเลิศ ระดับ
คณะ หรือที่รูจักกันในนาม KU – Incubation โดยอิงแนวทางตามโครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศของ สกอ. มีการคัดเลือกคณะวิชาที่มีความสนใจ และมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ
สกอ. (IQA) ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 อยูในระดับดีถึงดีมาก คะแนน 3.51 ขึ้นไปเขารวมโครงการฯ โดย
กําหนดใหดําเนินการเพื่อรับการประเมินตามแนวทาง KU- EdPEx ดังนี้
• จัดทําโครงรางองคการ (OP)
• การวิเคราะหระบบงานตามพันธกิจ และดานการบริหารจัดการ รวมถึงระบบการวัดผลการ
ดําเนินงาน
• แผนปรับปรุงระบบงาน และหมวดอื่นๆ ที่คณะวิเคราะหวาเปนชองวาง (Gap) ที่ตองแกไข
• ผลลัพธการดําเนินงานหมวด 7 หัวขอ 7.1 – 7.5
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3) กลุมคณะวิชาที่ไมไดเขารวมในกลุมที่ 1 และ 2 ดําเนินงาน ดังนี้
• จัดทําโครงรางองคการ (OP)
• การวิเคราะหระบบงานตามพันธกิจ และดานการบริหารจัดการ รวมถึงระบบการวัดผลการ
ดําเนินงาน
• แผนปรับปรุงระบบงาน
• ผลลัพธการดําเนินงานหมวด 7 หัวขอ 7.1 – 7.5
สวนงานสนับสนุน ไดแก สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา ดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสูความเปนเลิศกาวเขาสูปที่ 3 เนนที่การประเมินในหมวด 1 การนําองคการ หมวด 3 ลูกคา หมวด 4
การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ และรายงานผลลัพธการดําเนินงาน
หมวด 7 ใหครอบคลุมทั้ง 5 ดาน (7.1 – 7.5) รวมถึงการจัดทําแผนปรับปรุง (Improvement Plan) ของสวนงาน
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนไปตามระบบ
และกลไกที่กําหนด โดยมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในรอบปการศึกษา 2559 ดังนี้
4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับสวนงาน ไดแก หลักสูตร คณะวิชา สวนงาน
สนับสนุน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ตามผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 -31
กรกฎาคม 2560) มีผลการประเมินดังนี้
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เปดสอน
ในป การศึกษา 2559 ระหว างวัน ที่ 10 สิงหาคม- 1 กั น ยายน 2560 จํ านวน 379 หลักสูตร โดยกําหนด
หลั ก สู ต รยื ม 54 หลั ก สู ต รประเมิ น พร อ มกั บ หลั ก สู ต รหลั ก ตามแนวทางที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด (IQA) จํานวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.04 ไดคุณภาพระดับดี โดยมี
หลักสูตรที่มีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดี จํานวน 208 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 54.88 ระดับปานกลาง
จํานวน 155 หลักสูตร คิ ดเป น รอยละ 40.90 และระดับ นอย จํานวน 11 หลักสูตร คิดเปน รอยละ 2.90
นอกจากนี้ มีหลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 5 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 1.32
ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยได ดําเนินงานประเมิ นคุณภาพภายในระดั บคณะวิชา ระหวาง
วันที่ 15-30 กันยายน 2560 จํานวนทั้งสิ้น 29 คณะวิชา ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.96 คะแนน อยูในระดับดี โดยคณะวิชาที่มีผล
การประเมิ น ไดคุณภาพระดั บดีมาก 6 คณะ คิดเป นรอยละ 20.69 ระดั บดี จํานวน 18 คณะ คิ ดเป นรอยละ
62.07 ระดับพอใช จํานวน 5 คณะ คิดเปนรอยละ 17.24 โดยไมมีคณะใดอยูในระดับที่ตองปรับปรุง
สวนงานสนั บสนุ น ได แก สถาบั น สํานั ก หรือหน ว ยงานเที ยบเท า จํานวน 15 สวนงาน
ประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ ในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
2560 ซึ่งประเมินคุณภาพภายในตามขอกําหนดพื้นฐาน (Basic Reqairements) มีการวิเคราะหสถานภาพ
ของตนเอง เขียนเปนรายงานโครงรางองคการ (Organization Profile : OP) เนนหมวด 1, 3, 4, 6 และ 7
โดยประเมินระดับพัฒนาการที่ระบุจุดเดน และโอกาสในการพัฒนา (ให OFI และมีการใหคะแนน)
ระดับวิทยาเขต มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ระหวาง
วั น ที่ 18-20 ตุ ล าคม 2560 จํ านวน 3 วิ ท ยาเขต ตาม 5 องค ป ระกอบ 13 ตั ว บ งชี้ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.28 คะแนน อยูในระดับพอใช ซึ่งวิทยาเขตที่มีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดี
จํานวน 1 วิทยาเขต คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับพอใช จํานวน 2 วิทยาเขต คิดเปนรอยละ 66.67
ระดับมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการประเมินระหวางวันที่ 9-11 และ 15 พฤศจิกายน 2560
ใน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ซึ่งผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.15 อยูในระดับดี จากคะแนนเต็ม 5.00
42

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

โดยดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายในผานระบบ CHE QA Online สง สกอ.และจัดทํา
เลมรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 เผยแพรให
หนวยงานตางๆ
สําหรับผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2560 ตามแนวทางที่กําหนด มีดังนี้
1. การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดับ หลั กสูต ร มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตรดําเนิ น การประเมิ น
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรในทุกคณะ จํานวนทั้งสิ้น 393 หลักสูตร ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากํ าหนด จํ านวน 6 องคป ระกอบ จํ านวน 14 ตัวบ งชี้ เสร็จสิ้น ในเดือนสิงหาคม 2561 เป น
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน จํานวน 393 หลักสูตรหรือคิดเปนรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1.29 ผลประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของแตละคณะแยกตามกลุมสาขาวิชา
ปการศึกษา 2560
จํานวนหลักสูตร
จํานวนหลักสูตร
ลําดับ
กลุมสาขา / คณะ
ทั้งหมด
หลัก ใหยืม ขอยืม
รวม
393
393 36
37
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28
1 คณะเกษตร
28
7
13
2 คณะประมง
13
1
13
3 คณะวนศาสตร
13
43
4 คณะวิทยาศาสตร
43
6
47
5 คณะวิศวกรรมศาสตร
47
4
6
6 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
6
5
7 คณะสิ่งแวดลอม
5
23
8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
23
16
9 คณะเกษตร กําแพงแสน
16
1
(7)
13
10 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
13
1
(2)
9
11 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
9
2
(10)
3
12 คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
1
(5)
10
13 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
10
1
3
14 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
3
4
15 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
4
(8)
16 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
6
6
(2)
อุตสาหกรรมเกษตร
6
17 บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ)
6
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
4
1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย
4
13
2 คณะสัตวแพทยศาสตร
13
6
3 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
6
3
4 คณะสาธารณสุขศาสตร
3
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คะแนน
เฉลี่ย
3.18
3.11
3.15
3.07
3.26
3.34
3.12
3.40
3.18
3.10
3.31
2.93
2.90
2.89
2.84
3.02
3.07
2.90
3.14
2.84
2.92
2.98
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ลําดับ

กลุมสาขา / คณะ

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 คณะบริหารธุรกิจ
2 คณะเศรษฐศาสตร
3 คณะสังคมศาสตร
4 คณะศึกษาศาสตร
5 คณะมนุษยศาสตร
6 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
7 คณะวิทยาการจัดการ
8 คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

จํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จํานวนหลักสูตร
หลัก ใหยืม ขอยืม
10
13
13
32
26
4
8
7

10
13
13
32
26
4
8

-

7

5
2
1
2
2
-

คะแนน
เฉลี่ย

(2)
(1)

2.88
3.29
3.37
3.37
3.29
3.82
3.09
3.06

2. การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา จํานวนทั้งสิ้น 29 คณะ ตามแนวทางที่ สกอ. กําหนด
จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2560 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู
ระดับดีมาก จํานวน 9 คณะคิดเปนรอยละ 31.03 ในระดับดี จํานวน 18 คณะ คิดเปนรอยละ 65.07 ในระดับ
พอใช จํานวน 2 คณะ คิดเปนรอยละ 6.90 รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1.30 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะแยกตามกลุมสาขา ปการศึกษา 2560
กลุมสาขา/คณะ
ภาพรวม มก.
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเกษตร
คณะประมง
คณะวนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสิ่งแวดลอม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
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คาเฉลี่ยคะแนน
4.08

ระดับคุณภาพ

4.69
4.51
4.01
4.69
4.59
4.05
4.72
4.34
4.77
3.99
3.75
3.73
4.18
3.82
3.22
3.53

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี

ดี
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กลุมสาขา/คณะ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะสาธารณสุขศาสตร
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

คาเฉลี่ยคะแนน

ระดับคุณภาพ

4.18
4.50
4.00
3.81

ดี
ดี
ดี
ดี

4.00
3.69
4.58
4.11
3.83
4.62
3.77
3.77
2.57

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

ดี
ดี
พอใช

3. การประเมิน สวนงานสนับสนุน สถาบัน สํานัก หรือสวนงานเที ยบเทา จํานวน 15 สวนงาน
ดําเนิน การประเมิน คุณภาพตามแนวทางการพั ฒ นาคุณภาพสูความเป นเลิศ รายละเอียดตามคูมือประกั น
คุณภาพสําหรับสวนงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560 เนื่องจากสวนงานสนับสนุน
เริ่ม ดํ า เนิ น งานใช แ นวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสูความเป น เลิ ศ การดําเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในจึ ง
สอดคลองตามความพรอมของสวนงาน จึงจัดการประเมินฯ ในเดือนธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561 ซึ่งเปน
การประเมินใหขอเสนอแนะโดยยังไมใหคะแนน
4. การประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต จํานวน 3 วิทยาเขต ดําเนินการประเมินตามแนวทาง
ที่ สกอ. กําหนด จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินครบทุกวิทยาเขต
ดังนี้
ตารางที่ 1.31 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ปการศึกษา 2560
ลําดับ
สวนงาน
1 วิทยาเขตกําแพงแสน
2 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3. วิทยาเขตศรีราชา

คาเฉลี่ยคะแนน
4.41
3.97
3.92

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

5. การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการประเมินตามแนวทางที่ สกอ. กําหนด
จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดําเนินงานในระหวางวันที่ 5-8 พฤศจิกายน
2561 โดยมีผลการประเมินตนองที่คะแนนเฉลี่ย 4.52 คะแนน อยูในระดับดีมาก รายละเอียดดังปรากฏ ใน
สวนที่ 2
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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1.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 9-11 และ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง เพื่อใหมหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผลในการดําเนินงานของตนเอง
ตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูในระดับดี คาคะแนนเฉลี่ย
เท า กั บ 4.15 ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการประเมิ น ฯ ได ให ข อ เสนอแนะในภาพรวมระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และ
ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ เพื่อใหมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปใชพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับ ปรุง โดยในป การศึ กษา 2560 มหาวิทยาลั ยไดดํ าเนิ นการตามขอเสนอแนะ มีรายละเอีย ดดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 1.32 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ
ขอเสนอแนะ
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
1. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับมี
กฎระเบียบขอบังคับหลายๆ ดานที่
มหาวิทยาลัยจะตองมีการวางแผน
และดําเนินการอยางเหมาะสม และ
มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับ
กฎระเบียบดานการวางแผนพัฒนา
บุคลากร เสนทางความกาวหนาทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนโดย
เรงดวน เพราะสงผลตอขวัญกําลังใจ
ตอการดําเนินงานของบุคลากรใน
ปจจุบัน

ผลการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดทํากฎระเบียบขอบังคับจํานวน 16
ระเบียบ/หลักเกณฑ
2) คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการยกราง
แผนพัฒนาบุคลากร มก.เรียบรอยแลว
3) รอยละจํานวนตําแหนงที่ปรับปรุงมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง รอยละ 100 (มาตรฐาน
กําหนดตําแหนงผานที่ประชุม ก.บ.ม.และมี
ประกาศคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
2. มหาวิทยาลัยควรจัดวางกฎระเบียบ 1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบังคับ
ดานการพัฒนาธุรกิจจากทรัพยสิน
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหเอกชน
ทางปญญา และผลิตภัณฑของ
รวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย วันที่ 3
มหาวิทยาลัยใหเขาสูรูปแบบของการ
พฤษภาคม 2559
ดําเนินการประกอบการเชิงธุรกิจเต็ม 2) นําเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
รูปแบบ โดยจัดใหมี One stop
เกษตรศาสตรวาดวยการลงทุนและการรวมทุน
service ดานการตลาด เพื่อบริหาร
ในโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดการใหสรางรายไดที่เหมาะสม
พ.ศ. 2560 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต และ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการ
สามารถนําผลิตภัณฑตางๆ ไปสราง
ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
มูลคาเพิ่มได
2560
3) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดออกประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้ง
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ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ
รักษาการแทน
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ฝายบริหารกิจการ
ภายใน
กองการเจาหนาที่

รักษาการแทน
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ฝายพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตรและสื่อสาร
องคกร
รองอธิการบดี
ฝายบริหารกิจการ
ภายใน

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

ขอเสนอแนะ

3. มหาวิทยาลัยมีขอมูลพื้นฐานที่มี
รายละเอียดจํานวนมาก และมีระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ แต
ระบบสารสนเทศสวนใหญเปนระบบ
แยกสวนและแยกประเภทงาน ควร
นํามาเชื่อมโยงหรือบูรณาการจะทํา
ใหสามารถใชประโยชนจากขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยจัด
ในรูปแบบของการลงทะเบียนครั้ง
เดียว สามารถไดขอมูลที่ตองการใน
ทุกเรื่อง (single sign on)
ตัวอยางเชน การลงทะเบียนบัณฑิต
การยื่นคํารอง การทําวิทยานิพนธ
ตองเขาเว็บไซตเฉพาะแตละเรื่อง ไม
เชื่อมโยงกันทําใหตองใชเวลากับการ
ดําเนินการหลายๆ ครั้ง ซึ่งมี
ผลกระทบตอการทํางาน

4. จากขอมูลในหลากหลายภาคสวนได
แสดงความคิดเห็นอยางชัดเจน
เกี่ยวกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน
ดานการขาดความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ควรกําหนดวาจะมุงเนน
บัณฑิตที่มีศักยภาพเปนนักวิชาการ
หรือเนนสมรรถนะของวิชาชีพ และ

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบและ
ขอบังคับดานการเงิน งบประมาณและพัสดุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 22
มกราคม 2561 และกําหนดพิจารณราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ 3
พฤษภาคม 2561
4) อยูระหวางรางระเบียบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรวาดวยการบริหารจัดการ
สินทรัพยถาวร พ.ศ. 2561
ดําเนินโครงการบูรณาการขอมูลของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูผลิต
และใชสารสนเทศรวมทั้งการควบคุมคุณภาพ
ขอมูลใหมีเอกภาพ ถูกตอง ครบถวน สมบูรณและ
ทันสมัย โดยการพัฒนาฐานขอมูลบูรณาการขอมูล
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Integrated
Data) สําหรับจัดเก็บขอมูลเชิงบูรณาการ 4 ดาน
คือ การบริหารการเงิน การบริหารการศึกษา
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
งานวิจัย เพื่อใหตอบสนองความตองการในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และรองรับ
การพัฒนาระบบ โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1) ประชุมตกลงและกําหนดรายละเอียดขอมูลที่
ตองการเชื่อมโยงทั้ง 4 ดาน คือ การเงิน
การศึกษา ทรัพยากรบุคคล และวิจัย
2) ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลทั้ง 4 ดาน ที่ได
กําหนดไว
3) จัดทําตนแบบโครงสรางขอมูล เพื่อใชในการ
ประชุมลงความเห็นรวมกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของกับฐานขอมูลทั้ง 4 ดาน
1) จัดหลักสูตรอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจ
ในการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาแบบ OBE ทํา
ใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจมากขึ้น
2) ประชาสัมพันธใหนิสิตเขารวมโครงการสหกิจ
ศึกษา มอบเกียรติบัตรในการเขารวมโครงการ
3) โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศที่มี MOU กับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรรวม/

ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ

รักษาการแทน
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ฝายสารสนเทศ
สํานักบริการ
คอมพิวเตอร

รักษาการแทน
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และคณบดีทกุ คณะ

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ขอเสนอแนะ
ควรสรางความเขาใจกับนิสิตหรือผูมี
สวนไดสวนเสียใหมีความเขาใจอยาง
ชัดเจน นอกจากนั้น ในการพัฒนา
หลักสูตร มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสนอง
ตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ที่เนนการปฏิบัติ และควรให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ระดับนานาชาติ และระดับ
บัณฑิตศึกษามากขึ้น
5. มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
การจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมการสนับสนุน ที่มีระบบการ
ดําเนินการที่ชัดเจน มีผลลัพธจากการ
พัฒนาที่ดีขึ้นเปนลําดับ ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีการนําระบบการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ
(EdPEx) คูขนานกับระบบ IQA ของ
สกอ. ซึ่งเปนนโยบายที่ดี แต
มหาวิทยาลัยควรสรางความเขาใจ
ใหกับหนวยงานระดับปฏิบัติงานให
ชัดเจน เปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
กํากับติดตามใหเปนไปตามเปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหผล
การประเมินและการดําเนินงานของ
หลักสูตรตางๆ โดยเนนการพัฒนา
ตามบริบทที่ตั้งเปาหมายในวิสัยทัศน
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ผลการดําเนินงาน
แลกเปลี่ยนนิสิต

ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตินโยบายการพัฒนา
รักษาการแทน
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยใหทุกสวน
อธิการบดี
งานนําระบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน รองอธิการบดี
เลิศ (EdPEx) มาใชประเมินคุณภาพการศึกษา
ฝายวิชาการ
คณะกรรมการสงเสริม
ระดับคณะในปการศึกษา 2561 มีการจัดทํา
กิจการมหาวิทยาลัย
แผนการอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ EdPEx แก
หนวยงานตางๆ รวมถึงการสรางทีมผูประเมินเปน
พี่เลี้ยงเพื่อเขาไปใหคําแนะนําแกหนวยงาน และ
ไดเริ่มใหหนวยงานตางๆ จัดทํารายงานตามแนว
EdPEx ทีละหมวด เพื่อสรางความรูความเขาใจ
และความคุนเคยใหกับหนวยงานตางๆ ในป
การศึกษา 2560 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) มีหนวยงานตนแบบที่นําระบบ EdPEx ไปใชใน
การบริหารจัดการหนวยงาน
2) ทุกหนวยงานมีทีมงานผูเชี่ยวชาญ ดาน EdPEx
3) มีการจัดโครงการอบรมใหความรู IQA และ
EdPEx คณะวิชา
4) มีการประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามเกณฑ
EdPEx แกหนวยงานสนับสนุน
5) มี 2 หนวยงาน คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เขารวมโครงการบมเพาะของ สกอ. และคณะ
วิทยาศาสตร เขาโครงการ GROW ของ สกอ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถึงกระแส รองอธิการบดี
การเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนอันเนื่องมา ฝายวิชาการ
จากเทคโนโลยีสมัยใหม จึงไดกําหนดเปนหนึ่งใน สํานักทะเบียนและ
ผลลัพธการเรียนรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
ประมวลผล
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ขอเสนอแนะ
ทั้งนี้ ควรมีการวิเคราะหความ
ตองการของหลักสูตรในภาพรวมที่
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
อยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงกระแส
การเปลี่ยนแปลงของการเรียนการ
สอนที่จะมีระบบเทคโนโลยีใหมเขา
มากระทบอยางรุนแรง นอกจากนี้
ควรมีการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน
ที่เนนการปฏิบัติ และมีประสบการณ
ในสภาพแวดลอมจริง รวมถึงความ
พรอมในการทํางานแบบสากล

ผลการดําเนินงาน
กําหนดใหทุกหลักสูตรตองบรรจุวิชาเกี่ยวกับ
สารสนเทศและเทคโนโลยี นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังไดพัฒนาระบบ
eduFarm เพื่อใชเปนระบบจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน และเนนการสอนในหองเรียนเปน
แบบ active learning ในสวนของการพัฒนา
วิธีการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติและมี
ประสบการณในสภาพแวดลอมจริงนั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีความรวมมือกับ
สถานประกอบการตางๆ และสนับสนุนใหนิสิตไดมี
โอกาสไปทํางานกับสถานประกอบการกอนจะ
สําเร็จการศึกษา โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
1) คณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ไดมีการใหนโยบายถึงทิศทางของการพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2) จัดการฝกอบรม eduFarm ใหแกอาจารย
ผูสอนในทุกคณะ/วิทยาเขต
3) จัดการประกวดนิสิตสหกิจศึกษาดีเดน
2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไก กองยานพาหนะฯ มีการจัดทําการประเมินผลการ
บริการดานยานพาหนะฯ
ในการประเมินผลของการบริการ
ตางๆ ใหรอบดาน ทั้งในดานการใช ผลการประเมินความพึงพอใจกองยานพาหนะ
ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเตรียม อาคารและสถานที่ สนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 3.87
ความพรอมสูการประกอบวิชาชีพ
และแบงเปนดานการใหบริการตางๆ ดังนี้
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่
อาคารเรียนรวมสวนกลาง 3.51 คะแนน
เกี่ยวของจากสวนงานที่ใหบริการ
ซอมแซมอาคารกิจการนิสิต 3.89 คะแนน
อยางทั่วถึง เชน การบริการของ
อาคารที่พักบุคลากร
4.59 คะแนน
หอพัก ยานพาหนะ ศูนยการให
ยานพาหนะสวนกลาง
4.19 คะแนน
ขอมูล เปนตน เพื่อนําผลของการ
ยานพาหนะสวัสดิการ
3.55 คะแนน
ประเมินไปพัฒนาการบริการให
สาธารณูปโภคสวนกลาง 3.55 คะแนน
สอดคลองกับความตองการและการ
หองประชุมสัมมนา
3.72 คะแนน
พัฒนานิสิตทั้งในบางเขนและทุก
อาคารจอดรถ
4.04 คะแนน
วิทยาเขต
การรักษาความปลอดภัย 3.78 คะแนน
3. หลักสูตรและคณะวิชาตางๆ ยังมี
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุ
ปญหาในการพัฒนาตําแหนงทาง
บุคคลเปนพนักงานสายวิชาการซึ่งจะพิจารณา
วิชาการ และการวางอัตรากําลัง
อัตรากําลังในภาพรวม อาจารยทุกคนใน
มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห
มหาวิทยาลัยตองเขารับการฝกอบรม เพื่อพัฒนา

ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ

รองอธิการบดี
ฝายบริหารกิจการ
ภายใน
รองอธิการบดี
ฝายกิจการนิสิต
กองกิจการนิสิต
กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ
รองอธิการบดี
ฝายบริหารกิจการ
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ขอเสนอแนะ
คุณสมบัติทั้งในดานคุณวุฒิ ตําแหนง
ทางวิชาการ และศักยภาพเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาคณาจารย
ตามลําดับความสําคัญ เพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตร
และสาขาวิชา โดยคํานึงถึงความ
ตองการของตลาด แนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งบริบทของมหาวิทยาลัย

4. การกําหนดตนเองใหเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย มีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษามากถึงรอยละ 60 แตมี
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีมากถึง
รอยละ 85 ทําใหอาจารยมีภาระการ
สอนมาก เมื่อมหาวิทยาลัยเนนความ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัย ควรตอง
คํานึงถึงเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรและอาจารยที่สอดคลองกับ
ความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ที่ สกอ.
กําหนด ซึ่งตองมีความชัดเจนตอการ
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ผลการดําเนินงาน
ศักยภาพใหกาวหนาในตําแหนงวิชาการตามกรอบ
เวลาที่กําหนด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบาย
สงเสริมดานการพัฒนาคณาจารย โดยเรงรัด
การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหเขมขน
เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ ดานการวิจัย ตลอดจนมุงเพิ่มตําแหนง
ทางวิชาการ โดยกําหนดใหผูดํารงตําแหนง
อาจารยภายใน 5 ป เขาสูตําแหนง ผศ. ผูดํารง
ตําแหนง ผศ. ภายใน 7 ป เขาสูตําแหนงระดับ
รศ. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ภายใน 20 ป เขาสู
ตําแหนงระดับ ศ. ซึ่งเปนไปตามแนวทางของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการ
บริหาร งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2558
สําหรับบุคลากรตําแหนงผศ. และรศ.
มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมการ
เสนอขอตําแหนงสําหรับกลุมผูผานการประเมิน
ผลการสอนและผูสนใจ เพื่อใหคณาจารยประจําที่
ผานการประเมินการสอนไวลวงหนาแลว และ
ผูสนใจไดมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑตางๆ
ที่เกี่ยวของในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
อยางถูกตอง โดยสามารถยื่นเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการ ภายในระยะเวลาที่กําหนด และเพื่อ
เพิ่มจํานวนผูยื่นขอตําแหนงทางวิชาการใน
ตําแหนงผศ. และรศ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยขนาด
ใหญ มี 4 วิทยาเขต การศึกษาในระดับปริญญาตรี
ยังมีความจําเปนในวิทยาเขตที่อยูตางจังหวัด
อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะ
เพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสราง
แรงจูงใจใหมีผูมาศึกษาเพิ่มมากขึ้น เชน การให
ทุนการศึกษา การสรางโครงการหลักสูตรสอง
ปริญญากับมหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีชื่อเสียง
เปนตน มีการกําหนดใหหลักสูตรแผน ข ตองมีการ
ตีพิมพผลงานเพื่อสําเร็จการศึกษาและดําเนินการ
ปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผูเรียนนอย และ

ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ
ภายใน
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
กองการเจาหนาที่

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
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ขอเสนอแนะ
พัฒนาการวิจัยใหเกิดความสมดุลกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยมีแนว
ทางการกําหนดเปาหมายที่เหมาะสม
และสื่อสารถายทอดสูคณาจารยให
เขาใจอยางเปนระบบ
5. การกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จระดับ
แผนการพัฒนานิสิตและการให
บริการนิสิต สวนใหญวัดจากจํานวน
โครงการ ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการตามแผนงบประมาณ และมี
ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการ/
กิจกรรมเปนลักษณะนามธรรม จึงไม
สามารถสะทอนความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตและการ
ใหบริการนิสิต ทําใหการวัดความ
สําเร็จของโครงการ/กิจกรรม และ
แผนการพัฒนานิสิตและการจัดบริการ
ทําไดยาก ควรทบทวนการถายทอด
ยุทธศาสตร เปาประสงคของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาคุณภาพ
นิสิตและการบริการนิสิต และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต และ
บริการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยทบทวนตัวบงชี้ความสําเร็จเชิง
คุณภาพที่ถายทอดมาจากแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย หาก
พบวาไมสะทอนผลลัพธ ควรปรับหรือ
เพิ่มเติมตัวบงชี้ที่แสดงผลลัพธของการ
พัฒนาที่ชัดเจน รวมทั้งควรใหความรู
กับผูปฏิบัติงานในการเขียน
วัตถุประสงคและการกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จเชิงคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม และแผนการพัฒนาและการ
บริการนิสิต เพื่อเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงและพัฒนางานตอไป

ผลการดําเนินงาน
เปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ทันสมัย

ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ

รองอธิการบดี
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต
ฝายกิจการนิสิต
เพื่อวางแนวทางการจัดโครงการถายทอด
ยุทธศาสตรการพัฒนานิสิตไปสูการปฏิบัติในระดับ กองกิจการนิสิต
วิทยาเขตและคณะ ซึ่งมีการทบทวนยุทธศาสตร
การพัฒนานิสิต โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร
ดานกิจการนิสิต และรองคณบดีฝายกิจการนิสิต
ทุกคณะทุกวิทยาเขต เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนานิสิตใหมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวบงชี้ที่
สะทอนผลลัพธการดําเนินงานอยางชัดเจน
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 4-6 มกราคม 2561
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมีผลลัพธการดําเนินงาน
ดานงานวิจัยที่ดีมาก ทั้งในสวนปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลลัพธ
เพิ่มขึ้น แตมีบางหนวยงานที่ยังไมมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด จึงควรมีการ
วิเคราะหปญหาของแตละหนวยงาน
และมีระบบการผลักดัน เพื่อจัดทํา
แผนหรือแนวทางแกไขที่เชื่อมโยงหรือ
บูรณาการกับหนวยงานที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงกวา หรือใชระบบงานวิจัยเปนกลุม
ตามนโยบายรัฐ แหลงทุนภายนอก
เพื่อนํานักวิจัยจากหนวยงานตางๆ
มาดําเนินการรวมกัน รวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการทําวิจัยเชิงสหวิทยาการที่มี
การบูรณาการระหวางศาสตรและ
ระหวางหนวยงานเพิ่มขึ้น
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ผลการดําเนินงาน

ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ

1. มีการเชิญประชุม/พบปะแหลงทุน เพื่อพัฒนา รองอธิการบดีฝายวิจัย
ขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
แหง มก.
โครงการวิจัยดานพลังงาน และดิจิทัล
รวมกับ Malaysia Research University
Network (MRUN)
2) ประชุมพัฒนาขอเสนอการวิจัยรวมกับนักวิจัย
ในมหาวิทยาลัยที่อยูในเครือขายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยคลัสเตอรวัสดุ
ศาสตร คลัสเตอรโลจิสติกส และคลัสเตอร
พลังงาน
3) ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทํา Road map
เรื่องเห็ดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และพัฒนาขอเสนอการวิจัยเรื่องเห็ด
2. มีการจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัย
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดเตรียมตนฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2561
2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่ม
ศักยภาพในการเขียนขอเสนอการวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม มก.
ประจําป 2561
3) มีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
งานวิจัยในรูปแบบของเครือขาย รวมถึงการ
บริหารจัดการในรูปแบบเครือขาย ดังนี้
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
โครงการวิจัยดานพลังงาน และดิจิทัลของ
เครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการ
วิจัย (Research University
Network,RUN) รวมกับ Malaysia
Research University Network
(MRUN) ประเทศมาเลเซีย
- จัดการประชุมสัมมนาเครือขายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจําป ครั้งที่
4 ภายใตหัวขอ "RUN for Thailand to
Develop Sustainable innovation"
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ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
2. มหาวิทยาลัยควรเชื่อมโยงการนํา
1. ไดมีการจัดแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร
งานวิจัยไปใชประโยชน การเผยแพร
อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
งานวิจัย การจดสิทธิบัตรหรืออนุ
ขับเคลือ่ น Thailand 4.0 และ โครงการ
สิทธิบัตร เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
Innovation Hub-Agriculture and Food
ของการถายทอดผลงานวิจัยใหมี
เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
คุณคายิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนางานวิจัย
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หัวขอ
ไปสูนวัตกรรม และสามารถสราง
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการ
รายได
เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู Thailand 4.0"
(KU Research to Business EXPO 2018)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 มีผลประเมินความ
พึงพอใจผูเขารวมงานอยูที่ รอยละ 76.74
2. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย มก. สู
สาธารณชน ในหลากหลายสื่อ อาทิ สื่อ
YouTube รายการเกษตรศาสตรนําไทย
จํานวน 3 เรื่อง รายการ KURDI NEWS 9 เรื่อง
สื่อ LED รายการ KURDI Chanel 8 เรื่อง
รายการวิทยุ 13 เรื่อง สื่อ Websiteในรูปแบบ
การเผยแพรบทความผาน Blog 29 เรื่อง
วารสารวิชาการ 3 เรื่อง Magazine For life
1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 66 เรื่อง
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. ควรทบทวนแผนงานดานการบริการ 1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดพื้นที่ในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม กําหนด
วิชาการแกชุมชน ตามแผนบริการวิชาการ
เปาประสงคและตัวบงชี้ความสําเร็จ
คือ ชุมชนบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ
ของแผนงานตามวิสัยทัศน อัตลักษณ
ซึ่งมีหนวยงานภายใน มก. จํานวน 15 คณะ
เอกลักษณ เปาประสงคของ
ในวิทยาเขตบางเขน รับทราบและเขารวม
มหาวิทยาลัย และมีการกํากับ
กิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีการจัดประชุม
ติดตามใหเปนไปตามเปาหมาย และ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 และไดมี
มหาวิทยาลัยควรประสานงานกับ
การจัดกิจกรรม เคาะบานครั้งที่ 1 ในพื้นที่
คณะตางๆ เพื่อบูรณาการความ
บางกะเจา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และ
เชี่ยวชาญของหลากหลายสาขาวิชา
ครั้งที่ 2 นําเสนอกิจกรรมในพื้นที่บางกะเจา
(คณะ) เพื่อใหบริการวิชาการที่
ทั้งนี้ ทั้ง 15 คณะไดเสนอเรื่องอนุมัติโครงการ
สามารถแกปญหา หรือตอบ
และคาใชจายมายังสํานักงานฯ ซึ่งทุกคณะได
วัตถุประสงคของการพัฒนาในเชิง
ลงพื้นที่ในการทํากิจกรรมตามที่เสนอมาแลว
บูรณาการอยางแทจริง
2. วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตศรีราชา ไดมีการ
กิจกรรมตอเนื่องในการใหบริการวิชาการแก
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รองอธิการบดีฝายวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.

รองอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการ
สํานักงานบริการ
วิชาการ
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ผลการดําเนินงาน
ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ
ชุมชนเปาหมายที่กําหนด
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มหาวิทยาลัยควรประสานหนวยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีหนวยงานที่ดําเนินการ รองอธิการบดี
ที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยงงานดาน
จัดเก็บองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
ฝายกิจการภายใน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มา ถายทอดสูสังคม ชุมชน ใหรับทราบอยางตอเนื่อง รองอธิการบดี
จัดเก็บเปนองคความรูที่สามารถ
ไดมีการดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลใหเปน
ฝายกิจการนิสิต
ถายทอดสูสาธารณะได
ปจจุบันและทันสมัยเพื่อใหผูรับสารเขาถึงขอมูล กองกลาง
โครงการที่ดําเนิน การจัดทําเปนฐานขอมูล จํานวน กองกิจการนิสิต
3 โครงการ
2. การกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จและ 1. จัดทําแผนงานกํากับติดตามโครงการทํานุบํารุง รองอธิการบดี
การประเมินความสําเร็จของแผนงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ปละ 2 ครั้ง และประชุม ฝายกิจการภายใน
ยังไมสะทอนใหเห็นสัมฤทธิผลของ
ชี้แจงทําความเขาใจแผนงานดานทํานุบํารุง
รองอธิการบดี
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค ควร
ศิลปะและวัฒนธรรมใหแกทุกสวนงาน
ฝายกิจการนิสิต
กําหนดตัวบงชี้และวิธีการประเมิน 2. มีการบูรณาการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ กองกลาง
ความสําเร็จของแผนงานที่เหมาะสม
กองกิจการนิสิต
และวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมดานการเรียน
สอดคลองกับวัตถุประสงค และจัด
การสอน ไดแก หลักสูตรศาสตรแหงแผนดิน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และรายวิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร
และวัฒนธรรมที่ทั้งบุคลากรและนิสิต
สามารถเขารวมกัน รวมทั้งเพิ่ม
การบูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่น
(การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ)
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. การกําหนดตัวบงชี้ของโครงการใน 1. รางแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป พ.ศ. 2561รองอธิการบดี
แผนการดําเนินงาน ยังไมสามารถ
2565 ของ มก. มีการปรับปรุงโดยสอดแทรก
ฝายวางแผน
สะทอนวัตถุประสงคของแผน และ
ประเด็นที่เปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
กองแผนงาน
โครงการตางๆ ภายใตแผนการ
เพิ่มเติมจากสวนงานตางๆ มาไวในแผน และ
ดําเนินงานยังขาดการเชื่อมโยงกับ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากสภา มก.
พันธกิจ และวิสัยทัศน มหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 26 มีนาคม
ควรมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
2561 ดังนี้
ที่สอดคลองกับพันธกิจ และวิสัยทัศน 1) จัดอันดับความสําคัญของเปาหมายให
ของมหาวิทยาลัย ทั้งในมิติของงาน
แตกตางกัน กําหนดวาเปาหมายใดสําคัญ
ประจํา และงานเชิงยุทธศาสตร
และควรทุมเททรัพยากรลงไปเพื่อให
พรองทั้งมีการกําหนดเปาหมายที่
บรรลุผลอยางที่ตองการ
ชัดเจนในรูปของตัวบงชี้ โดย
2) นําตัวชี้วัดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
1.1 งานประจําที่เปนไปตามพันธกิจ
(QS และ THE มากําหนดเทียบเคียงเปน
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ตัวชี้วัดสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการของ
ควรมีการกําหนดตัวบงชี้ที่
มหาวิทยาลัย
สอดคลองกับวิสัยทัศน เชน
Learning Outcome ของการ 3) เพิ่มตัวชี้วัดในเรื่องการเงิน งบประมาณ และ
ธรรมาภิบาล
จัดการเรียนการสอน การ
4) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
กําหนดตัวบงชี้ ของการ
ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 มิถุนายน
ใหบริการวิชาการ และการ
2561 ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนปฏิบัติ
กําหนดตัวบงชี้ ของโครงการใน
การระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ
พันธกิจการทํานุบํารุงศิลปะ
ปรับปรุง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ใน
และวัฒนธรรม
การประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 วันที่
1.2 โครงการและกิจกรรมที่เปน
16 กรกฎาคม 2561 ซึ่งไดมีมติใหใชเปน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจําป 2561-2562 และ
ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค
มอบประเด็นปรับปรุงสําหรับแผนปฏิบัติการ
ของโครงการใหสอดคลองกับ
ประจําป 2563-2565 ตอไป
วิสัยทัศน และมีตัวบงชี้ที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ 2. รางแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป พ.ศ. 25612565 ฉบับปรับปรุง มีตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ
โครงการ
วิสัยทัศน "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน สูสากล เพื่อ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน" โดยจําแนกตาม
พันธกิจทั้ง 4 ดาน และภารกิจการบริหาร
มหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ใหดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561-2565 แลว จะไดมี
การกําหนดวัตถุประสงคและตัวบงชี้ของ
โครงการที่เปนยุทธศาสตร ในแผนดังกลาว
ตอไป ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
2. มหาวิทยาลัยยังขาดการกําหนด
มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการฝกอบรมเชิง
รองอธิการบดี
Individual Development Plan ปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดทํา
ฝายบริหารกิจการ
(IDP) ที่เปนระบบ และสอดคลองกับ แผนพัฒนารายบุคคล และการสอนงานเพื่อ
ภายใน
Career Path ของแตละสายงาน
พัฒนาผลงาน ณ หองประชุมพุทธชาด ชั้น 3
กองการเจาหนาที่
การกําหนด IDP ของบุคลากรไมวา โรงแรม KU-HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จะเปนการทดสอบสมรรถนะ และ ใหกับผูบังคับบัญชา และผูบริหารทุกระดับของ
การพัฒนา (เชน การฝกอบรม การ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จํานวน 8 รุน โดยมี
ฝกปฏิบัติ) ควรใหสอดคลองกับ
หัวขอการฝกอบรม ดังนี้
สมรรถนะตาม Career Path ของแต 1. ความหมายและความสําคัญของการสอนงาน
2. คุณสมบัติของผูสอนงาน
ละสายวิชาชีพ และวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย
3. กระบวนการในการสอนงาน
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ขอเสนอแนะ

3. การกําหนดประเด็นความเสี่ยงยังเนน
ในเรื่องของงานประจํา (Routine
Operation) ซึ่งยังไมอาจสะทอน
ประเด็นความเสี่ยงที่แทจริงของ
มหาวิทยาลัย การวิเคราะหความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยควรเนนวิเคราะห
ความเสี่ยงที่มีลักษณะเชิงยุทธศาสตร
และมีผลตอการบรรลุพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เชน ความ
เสี่ยงของ Disruptive Technology
ในเรื่องของเทคโนโลยี IT ที่อาจมีผล
ตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และอาจทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการ
ปรับปรุงสมรรถนะตาม Career
Path ในสายอาจารย รวมถึงการทํา
ใหอาจารยของมหาวิทยาลัยตองมี
การพัฒนาทักษะใหมๆ ทางดาน IT
เปนตน
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ผลการดําเนินงาน
ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ
4. เทคนิคการสอนงานอยางมีประสิทธิภาพ
5. ความหมายและความสําคัญของ IDP
6. บุคคลที่มีสวนรวมในการจัดทํา IDP
7. กรอบแนวทางการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10
Learning Model
8. ขั้นตอนการจัดทํา IDP
9. องคประกอบของ IDP และแนวทางการเขียน
IDP
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อ รองอธิการบดี
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ไดนําขอเสนอแนะ
ฝายบริหารกิจการ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและ ภายใน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน สํานักงานตรวจสอบ
การดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. (ขอ
ภายใน
EB9(4) การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ซึ่งมหาวิทยาลัยได 0
คะแนน) มาใชในการวิเคราะหและประเมิน
ความเสี่ยงรวมกับขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ ดังนี้
- ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
การศึกษา 2559
- แผน/ผลการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
- แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตและ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ผลจากการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่แทจริง
เชิงยุทธศาสตรและมีผลตอการบรรลุพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูในระดับความเสี่ยงสูง
มากและสูง จํานวน 5 ความเสี่ยง ไดแก
2.1 การเกิด Disruptive Technology ใน
เรื่องของเทคโนโลยี IT ที่อาจมีผลตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
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ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน
ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ
2.2 การจัดการเงินฝากของมหาวิทยาลัยไมเกิด
ประโยชนสูงสุด
2.3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมแสดง
ความเห็นตองบการเงินของมหาวิทยาลัย
2.4 มหาวิทยาลัยยังขาดการกําหนด
Individual Development Plan (IDP) ที่เปน
ระบบ และสอดคลองกับ Career Path ของแต
ละสายงาน
2.5 การเกิดผลประโยชนทับซอนในการดํารง
ตําแหนงผูบริหาร
3. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีความ
เสี่ยงที่สําคัญทั้งสิ้น 5 ความเสี่ยง (ตามขอ 2)
และมีมาตรการจัดการความเสี่ยง 14
มาตรการ โดยมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดการความเสี่ยง จํานวน 4 ทาน
ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ รองอธิการบดีฝายการเงิน และ
รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน
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2.1 การวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะรายองคประกอบ
จากการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดวิเคราะหตนเอง จากผล
การดําเนินงานตามองคประกอบทั้ง 5 ดาน จากเหตุและปจจัยตางๆ ดังนี้
ผลการวิเคราะหตนเอง
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. อัตลักษณ “ศาสตรแห งแผน ดิน” รวมทั้ งคุณ ลักษณะของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความ
สนใจ และตื่นตัวในการทํากิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน
ทั้ ง ในบริ เวณรอบมหาวิ ท ยาลั ย และต า งจั ง หวั ด อย า งต อ เนื่ อ ง ลั ก ษณะของวั ฒ นธรรมการให
ความสําคั ญ กั บ การทํ ากิจ กรรมนิ สิตและกิจ กรรมเสริมหลักสูตรที่ตองสัมผัส กับ ชุมชนท องถิ่น ไป
รวมกันใชชีวิตในทองถิ่นอยางยากลําบาก ถือเปนวัฒนธรรมอันดีที่ถูกปลูกฝงมาชานาน จึงเปนสวน
หนึ่งของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. มหาวิทยาลั ยให ความสําคัญ ในการดูแลชวยเหลื อนิสิตโดยมี การจัด ตั้งศูน ยสุขภาวะนิ สิต (Happy
Place Center) ขึ้น เพื่ อเป น ศูน ยกลางในการทํ าหน าที่ ดูแลชวยเหลือนิสิต ดานสุ ขภาวะ บริการให
คําปรึกษาแกนิสิต และใหการดูแลชวยเหลือนิสิตพิเศษ โดยมีพื้นที่กวางขวางสามารถรองรับการจัด
กิจกรรม มีพื้นที่สําหรับผอนคลายหรืออานหนังสือ รวมถึงหองใหคําปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบกลุม ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความพรอมในการดูแลชวยเหลือนิสิตใหสามารถสําเร็จการศึกษา
และใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ ยังไดตั้งคลินิกปฐมพยาบาลใหบริการนิสิต
หอพักซอยพหลโยธิน 45 ชาวตึก ชาวหอ เพื่อใหบริการนิสิตที่พักอาศัยจํานวน 2,000 คน
3. การดํ าเนิ น กิ จ กรรมด านบํ าเพ็ ญ ประโยชนไดมีการบูรณาการรว มกัน ระหวางสว นกลางและคณะ
รวมถึงมีความรวมมือกับเครือขายภายนอกเพิ่มมากขึ้น อาทิ มูลนิธิรากแกว มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
เพื่อ เสริม สรา งความเข ม แข็ งในการดําเนิน กิจ กรรม และสงเสริมให นิ สิตมีสว นรว มในการทํ างาน
จิตอาสาเพื่อสังคมสวนรวมมากยิ่งขึ้น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนิสิตภายใตการจัดตั้งศูนยสุขภาวะ
นิสิต (Happy Place Center) ใหมีความเขมแข็งครอบคลุมทุกวิทยาเขต
2. สงเสริมให องคกรกิจ กรรมนิสิตเปน ผูคิดสรางสรรค กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนเพื่ อการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมโครงการควรมีความตอเนื่องและยั่งยืนในการดําเนินกิจกรรม
3. สงเสริมใหมีการบูรณาการในการนํานิสิตศาสตรตางๆ เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในพื้นที่ตาม
ศาสตรของตน
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จุดที่ควรพัฒนา
1. เนื่องจากมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนฉบับใหม
และนิสิตยังมีความรูความเขาใจไมถูกตองชัดเจน จึงสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมขององคกร
กิ จ กรรมนิ สิ ต ที่ ทํ าให เกิ ด ความไม ค ล อ งตั ว และไม ส ามารถปฏิ บั ติ ให เป น ไปตามระเบี ย บพั ส ดุ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบันได
2. ควรสงเสริมการหาเครือขายความรวมมือจากภายในและภายนอกในการสนับสนุนเพื่อพัฒนานักกีฬา
สูความเปนเลิศ
ขอเสนอแนะ
จัด กิ จกรรมสรางการรั บ รูและความเข าใจ พระราชบัญ ญั ติการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพั ส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหแกองคกรกิจกรรมนิสิต และจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานดานพัสดุในสวนที่เกี่ยวของ
กับองคกรกิจกรรมนิ สิตที่ส อดคล องกับพระราชบัญญั ติการจั ดซื้อจัดจางและการบริห ารพั สดุภ าครัฐ พ.ศ.
2560 เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจและสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
มีฐานขอมูลงานวิจัยที่สามารถใชงานไดดีมีประสิทธิภาพ
มีผลงานวิจัยจํานวนมากที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยไดรับทุนสนับสนุนวิจัยมากขึ้นอยางตอเนื่อง
มีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ครบวงจรมีประสิทธิภาพ
มีระบบสารสนเทศงานวิจัยที่สามารถบริห ารงานวิจัยไดจริง สามารถใชในการวิเคราะหสมรรถนะ
ดานงานวิจัยได

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรมีการใชขอมูลงานวิจัยในการวิเคราะหเพื่อพัฒนางานวิจัยใหเขมแข็งขึ้น
2. สงเสริมการบูรณาการขามศาสตร เพื่อใหเกิดผลงานที่จะนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น
3. ระบบสารสนเทศควรมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อเอื้อตอการบูรณาการกลุมวิจัยมากขึ้น
4. ควรเพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและผลักดันการนําผลงานไปใช
ประโยชนมากขึ้น
5. ควรสรางเครือขายวิจัยใหนักวิจัยทําวิจัยเชิงบูรณาการมากขึ้น เพื่อใหไดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตอบสนองกับนโยบายวิจัยระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรสนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย ในวิ ท ยาเขตต างๆ ทํ างานวิ จั ย เชิ งบู ร ณาการมากขึ้ น ควบคู กั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพนักวิจัยเพื่อใหไดรับทุนอุดหนุนวิจัยมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
จัดกลุมวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหมีการบริการวิชาการแกสังคมแกสังคมโดยรอบทุกวิทยาเขตทําใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ และมีความรวมมือในดานตางๆ ตามมาอีกมากมาย
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการใหบ ริการวิชาการทําใหสามารถดําเนิ นงานบริการวิชาการได
อย างมี ป ระสิทธิภ าพและครบวงจร โดยมีการจัดการองคความรูอยางเป น ระบบ โดยเริ่มจากการ
พั ฒ นาองค ค วามรู การจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา การถ า ยทอดองค ค วามรู สู สั ง คมและ
เชิงพาณิ ชย เชน โครงการบมเพาะธุรกิจ โครงการ Innovative startup และมี การพัฒ นามาจนถึ ง
ปจจุบัน
3. ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณพิเศษไทยแลนด 4.0 จากรัฐบาลในการทําวิจัย
และบริการวิ ช าการในองค ความรูด านการเกษตร อาหาร ประมง ปศุสัตว ที่มี ความเชี่ย วชาญจน
สามารถนํ าไปให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั งคมและในเชิ งพาณิ ช ย โดยเป น องค ค วามรู ที่ ส ามารถนํ าไป
ประยุกตใชงานและนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติไดจริงในอาชีพและสังคมของประเทศไทย จึงไดรับ
ความสนใจในการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังไดรับการมอบหมายใหเปน Hub
ดานเกษตรและอาหารของประเทศ
4. มหาวิทยาลั ยมีผูเชี ยวชาญในหลากหลายสาขาซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของภาครัฐและ
เอกชนที่ เข า มาทํ า ความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ภายใต ก ารสนั บ สนุ น ของภาครั ฐ ในรูป แบบการ
สนับสนุนภายใตโครงการตางๆ เชน Innovative startup, Research gap fund, Talent mobility
เปนตน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดทําฐานขอมูลบริการวิชาการเพื่อใหเกิดประโยชน
กับมหาวิทยาลัยในภาพรวม
2. สงเสริมใหบุคลากรไดทํางานกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ของภาคเอกชนเพื่อใหไดโจทยในการทํางาน
วิจัยที่เปนที่ตองการใชประโยชนไดจริง
3. สงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการใหบริการวิชาการ
และการวิจัยและนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในรูปแบบเชิงสังคมและเชิงพาณิชย
จุดที่ควรพัฒนา
1. บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางที่ป 60
เพราะการให บ ริ ก ารวิ ช าการจํ าเป น ต อ งดํ าเนิ น การตาม พ.ร.บ.ดั งกล าว มาตรการในการกํ ากั บ
ควบคุ ม ดู แ ล การให บ ริ ก ารวิ ช าการของบุ ค ลากร ในการนํ าองค ค วามรู ข อง มก.ไปให บ ริ ก ารกั บ
ภาคเอกชนยังไมชัดเจน
2. ยังขาดนิ ติ กรที่ มีความเชี่ ยวชาญทางด านภาษาที่ จะดูแลสั ญ ญา/ข อตกลงงานบริการวิชาการที่เป น
ภาษาตางประเทศ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางใหกับบุคลากร
2. สรางความตระหนักใหกับบุคลากรในการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานภายนอก
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

61

3. ควรมีการจางที่ปรึกษาดานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศเพราะเมื่อเขาสูระบบ AEC
จะมีขอตกลงหรือสัญ ญาการจางงานบริการวิชาการที่ เป น ภาษาตางประเทศเพิ่ มมากขึ้น และเพิ่ ม
นิติกรดานการตรวจสอบสัญญางานบริการวิชาการเพราะเนื้องานมีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. รูป แบบของการประเมิ น โครงการด านทํ านุบํ ารุงศิ ลปะและวั ฒ นธรรมยังไม สอดคลองไปในทิ ศทาง
เดียวกัน มีการประเมินที่หลากหลายและมีความซับซอนอยู และหากนําผลการประเมินโครงการดาน
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมมาอ า งอิ ง อาจจะยั ง ไม ค รอบคลุ ม ในทุ ก กิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดําเนินการ
2. การกําหนดตัวชี้วัดตามแนวทางการดําเนินงานตามแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังไม
ครอบคลุม โครงการที่มีการบูรณาการเขากับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือการจัด
โครงการแกชุมชน
ขอเสนอแนะ
ควรมีการประชุมรวมกับคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย และวิทยาเขต กอนการดําเนินงานจัดทําแผนงาน
ของหนวยงาน เพื่อทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกัน
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ดานของมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายครบถวน
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางแผน ดํ า เนิ น งาน และการกํ า กั บ ดู แ ลให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น
การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดินสูสากล เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอยางชัดเจน
3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายเชิงรุก 6U เพื่อสงเสริมการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ควบคูกับการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
4. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือและการสนั บสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในการพัฒ นาโครงการ
KU 4.0 ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในหลายมิติ ทั้งการเงิน การบริหาร
บุคคล การบริหารกายภาพ การบริหารนิสิตและบุคลากร
5. มีความเขมแข็งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
6. สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริหารงานของคณะ และมีการกํากับคุณภาพหลักสูตรและ
คณะวิชา เพื่อใหไดคุณภาพเทาเทียมหรือใกลเคียงกันทุกหลักสูตรที่ดําเนินการในทุกคณะทุกวิทยา
เขต ซึ่งผลของการกํากับติดตามใหคําปรึกษาแนะนําที่สอดคลองตรงกับประเด็นปญหา และการที่
มหาวิ ทยาลั ย นํ าผลการประเมิ น และข อเสนอแนะจากสภามหาวิท ยาลั ย มาปรั บ ปรุงและสงเสริม
พัฒนาการดําเนินงานของคณะในทันที จึงทําใหคณะตางๆ มีผลการบริหารงานที่ดีขึ้น และมีหลักสูตร
ที่ผานการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตรในปการศึกษา 2560
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดคาเปาหมายการดําเนินงานแตละปใหสูงขึ้น เพื่อความทาทายและกระตุนให
เกิดการพัฒนาทั้งในภาพรวมและหนวยงานระดับคณะ
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2. มหาวิทยาลัยควรนําตัวชี้วัดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Quacquarelli Symonds-QS
และ Times Higher Education-THE มาเที ย บเคี ย งเป น ตั ว ชี้ วั ด สํ า หรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารของ
มหาวิทยาลัย
3. สงเสริมการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อรวมพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการบริหารงานของคณะ รวมทั้งการจัดการหลักสูตรที่เปดสอนในแตละวิทยาเขตเพื่อรักษา
ระดับคุณภาพที่ดี และยกระดับคุณภาพผลงานการบริหารจัดการตางๆ ใหอยูในระดับใกลเคียงกัน
โดยกําหนดและคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีมาเปนฐานของการพัฒนาในแตละเรื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยยังขาดการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดนโยบายเชิงรุก 6U ในดานที่ตองการพัฒนาเปนการ
เรงดวนโดยเฉพาะประเด็นปญหาดานการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร ระบบสารสนเทศ และการพัฒนา
กายภาพและสภาพแวดลอม
2. มหาวิ ทยาลั ย ควรพิ จ ารณาเพิ่ มตั วชี้ วั ดด านการเงิน งบประมาณ และธรรมาภิ บ าล เพื่อเป น แนว
ทางการจัดทําผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2562
3. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตําแหนงทางวิชาการ
การตี พิ มพ ผ ลงานให มีความพรอมในการเปน อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป ระจํา
หลักสูตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับวิทยาเขต
4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณานําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการใหมากขึ้น
5. แผนเฉพาะดานของมหาวิทยาลัย แตละแผนควรมีตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายเฉพาะของแผน
นั้ น ๆ ไม ค วรยึ ด ตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนยุ ท ธศาสตร ห ลั ก ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากแผนยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัยเปนแผนภาพกวางสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม จึงไมสามารถลงลึกใน
รายละเอียดเฉพาะของแผนแตละดานไดทั้งหมด
6. ควรมี การวั ด ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธท างการเงิน ทุ กป และทบทวน ปรั บ ปรุงแผนให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ขอเสนอแนะ
1. รวมกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดนโยบายเชิงรุก 6U ในดานที่ตองการพัฒนาเปนการเรงดวน โดยเฉพาะ
ประเด็นปญ หาดานการพั ฒ นาบุคลากร หลักสูตร ระบบสารสนเทศ และการพั ฒ นากายภาพและ
สภาพแวดลอม โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําแนวปฏิบัติที่ดีจากหลักสูตรในระดับคะแนนสูง
ในภาพรวม และในรายองค ป ระกอบยอยเพื่อใหเปน ประโยชนกับ หลักสูตรที่ตองการพัฒ นาและ
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
3. ควรกําหนดเปาหมายดานระยะเวลาใหชัดเจนแนนอน ในการนําแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุงสูความเปนเลิศตามแนวทาง EdPEx มาประยุกตใชในการประกันคุณภาพภายในใหครบทุกคณะ
และทุ ก ส ว นงาน และใช ก ลไกการช ว ยเหลื อ แนะนํ าทํ าเป น ตั ว อย างเพื่ อ ให เกิ ด ความสํ าเร็จ ตาม
เปาหมาย
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ผลการวิเคราะหของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา
2560 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพตามแนวทางของ สกอ. ไดขอสรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรายองคประกอบคุณภาพ ดังตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

จุดแข็ง
1. จากคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.18 คะแนน ของผลการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งสิ้น 393 หลักสูตร
ซึ่งอยูในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลประเมินระดับหลักสูตรในปที่ผานมา คือ 3.05 คะแนน
และมี จํ า นวนหลั กสู ต รที่ มีคุ ณ ภาพระดั บ พอใชล ดลงจาก 121 หลั กสู ตรเป น 106 หลักสูต ร ฝาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยไดทําการวิเคราะหเปนรายหลักสูตร เพื่อแยกแยะออกตามระดับคุณภาพ
(ดีมาก ดี พอใช) รวมทั้งวิเคราะหผลการบริหารจัดการของทุกหลักสูตรแยกตามตัวบงชี้วาเปนปจจัย
นําเขา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการเพื่อปรับปรุงงานตอไป
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี การเป ดหลั กสู ตรใหมที่ ต อบสนองความตอ งการของประเทศในการสรางบั ณ ฑิ ต
พันธุใหม ที่มีผูเรียนทุกชวงวัย การเรียนการสอนเนนบูรณาการศาสตรในรูปแบบชุดวิชา (module)
เนนการปฏิบัติจริง เรียนรูเปนผูประกอบการรวมกับสถานประกอบการ เรียนรูเพื่อสรางนวัตกรรม
และเรียนรูตลอดชีวิตที่เปนทั้ง degree และ non-degree (สามารถสะสมหนวยกิตใน credit bank)
และเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ มีการปรับกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการทั้ง 21
ชุดวิชา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของจัดอบรมเรื่องการบริหารหลักสูตร การรายงานผล
การดําเนินงานตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรใหแก
อาจารยผูรับผิดชอบอยางตอเนื่อง การพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู (OBE-Outcome
Based Education) โดยเฉพาะกั บ อาจารย ผูรับ ผิดชอบหลักสูตรคนใหม และหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
ระดับปานกลาง (ต่ํากวา 3.01)
จุดที่ควรพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย โดยฝ า ยกิ จ การนิ สิ ต ได จัด ทํ าแผนการจัด กิ จ กรรมพั ฒ นานั กศึ ก ษาในภาพรวมของ
มหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด ว ยกิ จ กรรรมครบทั้ ง 5 ประเภทตามเกณ ฑ ข อง สกอ. และดํ า เนิ น การ
จัดกิจกรรมตางๆ โดยกองกิจการนิสิตและคณะตางๆ รวม 91 โครงการ แตการประเมินผลความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม และยังขาดรูปแบบการประเมินที่
หลากหลาย ทําใหไมสะทอนผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสรางความรูความเขาใจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการพัฒนานิสิต
และการใหบริการนิสิต เริ่มตั้งแตวิธีการเชื่อมโยงตัวบงชี้ทั้งระดับแผนและระดับโครงการที่สามารถ
วัดความสําเร็จไดตรงวัตถุประสงค ตลอดจนตองสรางความเขาใจที่ถูกตองของมโนทัศน (concept)
ของคําวา “การประเมินผล” ซึ่งจําเปนตองแสดงผลการวัด และนําผลการวัดที่ไดเกี่ยวกับเกณฑที่ได
กําหนดไวแลว แสดงผลการตัดสินเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตอไป อีกทั้งควรมีการวิเคราะหผล
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3.

4.

5.

6.

การดําเนินงานของการบริการนิสิตและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตทีม่ ีหนวยงานใหบริการหลากหลาย
ทั้ งในส ว นงานสนั บ สนุ น กลาง ภาควิ ช า และคณะ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารที่ ไม ซ้ํ า ซ อ น
โดยคํ า นึ งถึ ง เป า หมายของการพั ฒ นาการบริ ก ารที่ ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง และสอดคล อ งกั บ
ความตองการของนิสิต
ตัวบงชี้ที่เปนประเภทกระบวนการ พบวา ไมไดแสดงผลการดําเนินการที่ชัดเจนในรูปของการสรุปผล
จากโครงการ/กิจกรรมยอยๆ ทั้งหมด ควรที่จะมีการสรุปผลในภาพรวมการดําเนินงานของทั้งฝาย
กิจการนิสิตและคณะตางๆ
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพัฒนานิสิต ควรพิจารณาทบทวนวิธีการจัดทําแผน เพื่อใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยถอดจากยุทธศาสตรที่ 3 (การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานตามภารกิจ) มาสูกลยุทธที่ 3 (การพัฒนาคุณภาพนิสิต) และสามารถแยกออกเปนแผนงาน
ตางๆ เพื่อมากําหนดใหอยูในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป
เพื่อใหการจัดกิจกรรมใหความรู และทักษะการประกันคุณภาพใหแกนิสิตไดกวางขวางและทั่วถึงมาก
ยิ่ งขึ้ น คณะกรรมการพั ฒ นานิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารหารื อรว มกั น ในการแยกกลุ ม นิ สิ ต
เปาหมาย เชน กรณีนิสิตทั่วไปของคณะตางๆ ควรใหแตละคณะเปนผูดําเนินการ ซึ่งอาจมอบหมาย
ให ผู รับ ผิ ดชอบแตล ะหลักสู ตรดําเนิ น การให ความรูและทั กษะในรู ป แบบตางๆ อาจสอดแทรกใน
รายวิชาที่มีการจัดทําโครงงาน การจัดนิทรรศการ หรือปายนิเทศ เปนตน สวนกรณีผูนํานิสิต อาจให
อยูในความรับผิดชอบของฝายกิจการนิสิตและงานประกันคุณภาพเปนผูรวมดําเนินการ
มหาวิทยาลัยควรพัฒนากรอบและกลไกเพื่อใหอาจารยสามารถเรงพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ แมวา
ผลการดําเนินการในรอบปที่ผานมาจะบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวก็ตาม (รอยละ 48)
การสนั บ สนุ น และการกํ า กั บ ติ ดตามจากทุ ก ระดั บ คื อ ระดั บ มหาวิท ยาลั ย คณะ ภาควิ ช า และ
หลักสูตร ยังเปนเรื่องสําคัญและจําเปนที่ตองดําเนินการอยางจริงจัง
ควรมีการประชาสัมพันธชองทางใหความรูแกศิษยเกาที่หลากหลาย รวมทั้งอาจจัดกิจกรรมความรูใน
รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ทั้งเปนการใหเปลาและสรางรายได โดยการสํารวจความตองการของศิษย
เกา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลั ยมีระบบสารสนเทศที่ส ามารถรวบรวมผลงานวิจัย มาจากฐานขอมู ลงานวิจัยตางๆ ที่
สามารถนํามาใชประโยชนในการวิเคราะหสมรรถนะดานงานวิจัย ซึ่งสามารถนําไปใชในการบริหาร
งานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้นได
3. มหาวิทยาลัยไดรับทุนสนับสนุนวิจัยทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ส งผลให นั ก วิจั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย มีผ ลงานวิจัย จํานวนมากที่ ได รับ การเผยแพร ในระดับ ชาติและ
นานาชาติ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนสิทธิบัตร
4. อาจารยและนักวิจัยมีสมรรถนะสูงดานการวิจัย สามารถถายทอดผลงานวิจัยสูการบริการวิชาการ
เปนที่ยอมรับจากสังคม
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แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. พัฒ นากลไกและระบบการคํานวณผลประโยชน รวมถึงการมี ผูเชี่ยวชาญชวยหนุน เสริมเรื่องการขยาย
ผลงานวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตรไปสูรูปธรรม เชิงพาณิชย สงเสริมการเจรจาเรื่องการจัดการผลประโยชนให
สําเร็จไดมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศงานวิจัยที่มีอยูเพื่อการบริหารและพัฒนางานวิจัยให
เขมแข็งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการบูรณาการงานวิจัยแบบสหวิทยาการ การสรางเครือขายนักวิจัยใหสามารถ
ทํางานขามสายงานไดสะดวกขึ้น รวมถึงการทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทํา
ใหเกิดการบูรณาการของการทํางานวิจัยและการเรียนการสอน ในการสรางผลงานวิจัยเชิงสรางสรรคที่ตอบ
โจทยความตองการของประเทศ
4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและผลักดันการนําผลงาน
ไปใชประโยชนมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
1. ความสมดุลดานภาระงานและอัตรากําลังของอาจารยและนักวิจัยในวิทยาเขตตางๆ ยังไมสามารถทํา
ใหอาจารยและนักวิจัยเหลานั้นทํางานวิจัยไดมากขึ้น
2. ผลงานวิ จั ย สาขาสั งคมศาสตร ยั งมี น อย (คณะมนุษ ยศาสตร คณะศิ ล ปศาสตรและวิท ยาศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ)
ขอเสนอแนะ
1. ในวิทยาเขตตางๆ ควรใหความสําคัญกับงานวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้งของวิทยาเขต
ใหมากขึ้น รวมทั้งหาทางปรับภาระงานและอัตรากําลังของอาจารยและนักวิจัยในวิทยาเขตตางๆ ให
เหมาะสม
2. การบูรณาการงานวิจัยสาขาสังคมศาสตรกับสาขาวิทยาศาสตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางงานวิจัย
ทางสังคมศาสตรใหเพิ่มมากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในวิทยาเขตตางๆ ใหมี
ความสามารถทํางานวิจัยและไดรับทุนอุดหนุนวิจัยมากขึ้น
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการโดยกําหนดเปาหมายในการบริการตามพันธกิจทั้ง 4 โดยเนน
ความชํานาญตามพื้นที่ตางๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการชุมชนไดอยางตอเนื่อง และชุมชน
หลายๆ แห ง สามารถต อ ยอดการพั ฒ นาชุ ม ชนได อ ย างยั่ งยื น ทํ าให เกิ ด การพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ
เสริมสรางเศรษฐกิจในพื้นที่ตางๆ ไดอยางเหมาะสม และมีเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่
รวมมือทํางานในดานนี้จํานวนมาก สงผลใหการบริการวิชาการทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้ง
จากสวนกลางและสวนงานวิชาการระดับคณะ มีการพัฒนาองคความรูเพื่อใชในการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอยางมาก
2. สถาบัน สํานักและคณะวิชาที่ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีจํานวนมาก และสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัยอยางต อเนื่ อง มีการพั ฒ นาตนเองในการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยที่เป น
ประโยชน ตอ การพั ฒ นาประเทศทางดานการเกษตร สอดคลองกั บ เอกลั กษณ ของมหาวิ ทยาลั ย
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ)
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อรวบรวมผลงานบริการวิชาการและนํามา
วิเคราะหผลของการดําเนินงานบริการวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนในการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการอยางเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลของการบริการ
วิชาการที่สามารถจัดหมวดหมูของการดําเนินงานทั้งเพื่อสรางคุณคา สรางรายได สรางองคความรู
การบู ร ณาการในรู ป แบบต า งๆ เพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย จะได ส ง เสริม การทํ างานในแต ล ะชุ ด ได อ ย า ง
สอดคลองกับยุทธศาสตร/กลยุทธ และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแผนชาติได
2. ควรนําองคความรูจากผลการบริการวิชาการมาบริหารจัดการและนําเสนออยางเปนระบบ เชน การ
นําระบบสารสนเทศมาชวยใหเกิดภาพรวมในการสื่อสารขอมูลและสารสนเทศทางดานงานบริการ
วิชาการสูสังคมไดอยางตอเนื่อง และทําใหสาธารณะสามารถเขาถึงแหลงบริการวิชาการได
3. มหาวิท ยาลั ย ควรมี ร ะบบและกลไกในการวิ เคราะห ผ ลความสํ าเร็จ ของการบริ การวิช าการ และ
สังเคราะหผลนั้นสูการวางแผนพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการตั ดสิ น ใจต อ การบริห ารจั ด การงานได อย างเป น ระบบ ทั้ งนี้ มหาวิท ยาลัย อาจต องทบทวน
โครงสร า งของส ว นงานบริ ก ารวิ ช าการทั้ งในส ว นกลางและระดั บ ยอ ยให ชัด เจน เพื่ อ เอื้ อ ตอ การ
ดําเนินงานของสวนงานตางๆ ไดตามเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวนมาก แตตัวบงชี้ในการวัดความสําเร็จยัง
ไมตอบวัตถุประสงคของยุทธศาสตร “การสรางจิตสํานึกความเปน รวมกันอนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาดานการเกษตร วิถีชีวิต เอกลักษณพื้นถิ่นใหมั่นคงและยั่งยืนแกนิสิต บุคลากร และ
ชุมชน พรอมกับบูรณาการรวมกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย”
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนประสิทธิภาพของระบบและกลไกที่รับผิดชอบภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ควบคูกับการดําเนินงานของคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหมี
เจาภาพในการประสานงานและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานที่มอบหมายใหแตละสวนงานทุกวิทยา
เขตดําเนินการ ซึ่งจะทําใหสามารถประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรไดอยางชัดเจน
และทําให การบริหารจัดการงานดานนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรมีการพิจารณาตัวชี้วัดที่
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานในระดับกลยุทธ และแผนยุทธศาสตร และมีการถายทอดสูระดับ
วิทยาเขต คณะวิชา สวนงานสนับสนุน เพื่ อให สวนงานตางๆ กําหนดแนวทางการดําเนิน งานใหเป น
ทิศทางเดียวกัน
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรวางแผนและสรางระบบการจัดการความรูดานศิล ปะและวัฒ นธรรมใหชัด เจน
โดยคํานึงถึงความหลากหลายขององคความรูและวิธีการดําเนินงานที่มีในแตละวิทยาเขต คํานึงถึง
อัต ลักษณ รวมถึ งเอกลั กษณ และจุดเดน ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรที่เน น ภู มิปญ ญาท องถิ่น
นอกจากนี้ ควรมี ร ะบบและกลไกในการเผยแพรอ งค ค วามรูห รือ การจั ด การความรูที่ ก อ ให เกิ ด
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในนิสิต บุคลากร รวมถึงชุมชน ตามเปาหมายที่กําหนดไว
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง

มหาวิทยาลัยมีการจัดการองคความรูทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไดอยางเปนรูปธรรมดวยระบบ
คลังขอมูลดิจิทัล ของสํานักหอสมุด และมีทิศทางและกลไกการจัดการความรูในการปฏิบัติงานผาน KM Mart,
KM day และ KU workplace
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนองคความรูเพื่อสรางคุณคาใหแกมหาวิทยาลัย และสรางการรับรูถึง
ประโยชนของการใชระบบและสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการนําเขาองคความรู การใชงาน และการให
ขอคิดเห็นตอการพัฒนาองคความรูใหมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ แผนกลยุทธทางการเงิน การจัดการความรู การพัฒนาบุคลากร และ
การประกันคุณภาพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
2. ตัวชี้วัดที่สําคัญ (corporate KPI) ที่เปนตัวกํากับ การดําเนินงานใหบรรลุยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
และนโยบาย 6 U
3. ขอมูลสารสนเทศที่ใชในการจัดทําแผน โดยเฉพาะขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ใชเพื่อการจัดทํา
แผนกลยุทธการเงิน ยังไมสามารถสะทอนสถานะทางการเงินที่เปนปจจุบัน และไมเชื่อมโยงสูการ
กําหนดเปาหมายตามแผนกลยุทธและแผนกลยุทธทางการเงินได
4. ความชัดเจนของขั้น ตอนและกระบวนการในการพัฒ นาบุคลากรสายสนับ สนุ นเขาสูตําแหน งทาง
วิชาการและตําแหน งที่ สูงขึ้น รวมถึ งความแตกตางของการพั ฒ นาบุ คลากรระหวางกลุมพนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
5. การนํ า เข า ข อ มู ล ผ า นระบบ ERP ยั ง ไม ชั ด เจนและมี ค วามเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นของผู มี ห น า ที่
รับผิดชอบในระดับหนวยงาน ซึ่งจะทําใหขอมูลที่ไดจากระบบเพื่ อนํามาวิเคราะห ตนทุนตอหนวย
และค า ใช จ ายด านการพั ฒ นานิ สิ ต อาจารย บุ คลากรและการจั ดการเรีย นการสอน อาจมีความ
คลาดเคลื่อนและใชประโยชนไดไมเต็มที่
6. ความเสี่ ย งบางตั ว ที่ กํ าหนดในแผนบริห ารความเสี่ย งเป น ลั กษณะของจุดออ นหรือป ญ หาในการ
ดําเนินการมากกวาเปนปจจัยเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ไดแก การจัดการเงินฝากของมหาวิทยาลัย การ
กําหนด Individual Development Plan (IDP)
7. ความเขาใจในระดับหนวยงานและบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความ
เป น เลิ ศ (EdPEx) ยั งไม ชั ดเจน อาจทํ าใหเกิดประสิทธิผ ลของการขับ เคลื่อนไมเกิดผลลัพธตามที่
คาดหวังในกรอบเวลาที่กําหนด
ขอเสนอแนะ
1. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ที่มีความเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งระบบ ที่สามารถใช
เปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการดําเนินงานในแตละดานใหสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ของแผนกลยุทธได
2. เพิ่ ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ าคั ญ ให ส ะท อ นกั บ เป าหมายของยุ ท ธศาสตร เช น citations ในยุท ธศาสตรที่ 2:
การพั ฒ นาสู ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการในระดั บ สากล/จํ า นวนนิ สิ ต ที่ ไปศึ ก ษาในต า งประเทศ
(outbound student) ในยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม
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3.
4.

5.

6.

7.

ภารกิจ/ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ e-office ในยุทธศาสตรที่ 4: การใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สะทอนสถานะปจจุบัน และสามารถใชประโยชนในเชิงการบริหารไดอยาง
เปนระบบ โดยเฉพาะขอมูลสารสนเทศทางการเงิน
เรงรัดการจัดทําขอบังคับที่เกี่ยวของสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
และตํ าแหน ง ที่ สู งขึ้ น และลดความแตกต า งระหว า งกลุ ม พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได รวมถึงการจัดทําขอมูลที่เปนระบบใหบุคลากรสามารถสืบคนและเขาถึงได
เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและสามารถดําเนินการไดดวยตนเองระดับหนึ่ง เพื่อลดภาระในการให
ขอมูล ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานได
กําหนดขอมูลที่จําเปนสําหรับใชในการกํากับติดตามงานดานตางๆ อยางเปนระบบ กําหนดรูปแบบ
และแหลงที่มาของขอมูลที่จําเปนเพื่อการวิเคราะหขอมูล และจัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติที่เปน
ระบบ สรางความชัดเจนใหกับผูมีหนาที่รับผิดชอบใหเขาใจตรงกันถึงรายการที่ตองนําเขาในระบบ
ERP เพื่อใหเกิดมาตรฐานของขอมูล และสามารถใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง
และตรงความตองการ
พั ฒ นากระบวนการจั ด การความเสี่ ย งขององค ก รให เป น ส ว นหนึ่ งของการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให
ผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการกําหนดปจจัยเสี่ยงและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยงที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ รวมถึงการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงควรมุงเนนปจจัย
เสี่ยงที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธเปนหลักอยางแทจริง ซึ่งครอบคลุมมิติของความ
เสี่ยงทั้งดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
สรางความเขาใจใหแกหนวยงานและบุคลากรถึงความสําคัญและกระบวนการขับเคลื่อนระบบการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ (EdPEx) ตั้งแตการกําหนดผลลัพธ และใหเห็นถึงความเชื่อมโยง
และกระบวนภายในของแตละองคประกอบใหชัดเจน เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการขับเคลื่อนจากทุก
ระดับขององคกร
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2.2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป นสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก รวมทั้งสรางสรรคผลงานและผลผลิตที่สอดคลองตาม
ความตองการและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม และเพื่อแสดงคุณภาพของผลการดําเนินงาน ในรอบป
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพครบทั้ง 5 องคประกอบคุณภาพ 13 ตัวบงชี้
จากการประเมินรายตัวบงชี้รายองคประกอบและภาพรวมมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งมีเกณฑ
การแปลผลการประเมิน ดังนี้
คะแนน 0.00-1.50
หมายถึง
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51-2.50
หมายถึง
การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50
หมายถึง
การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51-4.50
หมายถึง
การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00
หมายถึง
การดําเนินงานระดับดีมาก
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพตาม
5 องคป ระกอบคุณภาพ 13 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับ
ดีมาก และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรวม 7 ทาน โดยมี ศาสตราจารย ดร.
บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ผู ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทําหนาที่ป ระธานฯ โดย
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 คะแนนเฉลี่ย 4.38
อยูในระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 และ 2.2
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินตนเอง ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 2560
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ
คะแนนการประเมินเฉลีย่
กระบวนการ
ผลผลิต
องคประกอบคุณภาพ ปจจัยนําเขา
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ
1. การผลิตบัณฑิต
3.74 3.74 5.00 4.50 3.18 3.18
2. การวิจัย
4.61 4.61 5.00 5.00 4.55 4.55
3. การบริการวิชาการ
5.00 5.00
4. การทํานุบํารุง
5.00 4.00
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.00 5.00 4.08 4.08
4.03 4.03 5.00 4.71 3.94 3.94
รวม
ดี
ดี
ดีมาก ดีมาก
ดี
ดี
ผลการประเมิน
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SAR
4.13
4.72
5.00
5.00

รวม
กรรมการ
3.93
4.72
5.00
4.00

4.69
4.53
ดีมาก

4.69
4.38
ดี
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ผลการประเมิน
SAR กรรมการ
ดี
ดี
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดี

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แยกรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ตัวตั้ง
ตัวตั้ง
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ตนเอง
ตนเอง
ตัวหาร
ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการ
3.25
หลักสูตรโดยรวม
คะแนน
1.2 อาจารยประจําสถาบัน รอยละ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
68
1.3 อาจารยประจําสถาบัน รอยละ
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 48
1.4 การบริการนักศึกษา
6 ขอ
ระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
6 ขอ

1,250.74
1,250.74
3.18
3.18
393
393
2,042.50 รอยละ 2,042.50
70.16
70.16
2,911
2,911
1,432 รอยละ 1,432
49.19
49.19
2,911
2,911

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการ
แกสังคม

6 ขอ

6 ขอ

5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการกํากับ ติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

7 ขอ

ดีมาก

ดี

3.18

3.18

พอใช

พอใช

4.39

4.38

ดี

ดี

3.08

3.08

พอใช

พอใช

4.13

3.93

ดี

ดี

6

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

6

5
(ไดขอ 1, 2, 3, 4
และ 6)

5.00

4.00

ดีมาก

ดี

4.72

4.72

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4.61

4.61

4.61

ดีมาก

ดีมาก

4.55

4.55

4.55

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

4.00

ดีมาก

ดี

5.00

4.00

ดีมาก

ดี

4.69

4.69

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

6

6
147.58
32
145.58

4.61
4.55

32

6

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.38

6

องคประกอบที่ 2 การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
6 ขอ
หรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
4.50
และงานสรางสรรค
คะแนน
2.3 ผลงานทางวิชาการของ 4.45
อาจารยประจําและนักวิจัย คะแนน

4.53

6

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
7 ขอ

147.58
32
145.58
32
6

5
(ไดขอ 1, 2, 3, 5
และ 6)

7 ขอ
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ตัวบงชี้ที่

เปาหมาย

ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของ
4.00
คณะ
คะแนน
5.3 ระบบกํากับการประกัน
5 ขอ
คุณภาพหลักสูตรและคณะ

ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ตัวตั้ง
ตัวตั้ง
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
ตนเอง
ตนเอง
ตัวหาร
ตัวหาร
118.23
29
6 ขอ

4.08

118.23
29
6 ขอ

4.08

4.08

4.08

ดี

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

แผนภูมิที่ 1.8 กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามปการศึกษา 2559 และ
ปการศึกษา 2560
คะแนนเฉลีย่
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงมีการออก
ขอบังคับเพื่อรองรับการบริหารงานดานวิชาการหลายฉบับ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการบริการดาน
การศึกษา ทั้ งการใหบ ริการทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการใหบ ริการแกนิ สิต และระบบสารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา ตลอดจนดําเนินการจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาดานการศึกษา และพัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
นอกจากนี้ ใ นการดํ า เนิ น งานด า นหลั ก สู ต รและการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร สงเสริมและพัฒนานิสิตดวยโครงการและกิจกรรมตางๆ ไดแก โครงการเสริมสรางศักยภาพ
นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรสูสากล การสนับสนุนโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ทุนการพัฒนานิสิต
และกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานิสิตดานตางๆ ซึ่งทําใหนิสิตไดรับรางวัลทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จํานวนมาก
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรมีผ ลการดําเนิน งานในองคประกอบที่ 1 การผลิต บัณ ฑิ ต จํ านวน 5
ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 คะแนนอยูในระดับดี และผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 3.93 คะแนน อยูในระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่

เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการ
3.25
หลักสูตรโดยรวม
คะแนน
1.2 อาจารยประจําสถาบัน รอยละ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
68
1.3 อาจารยประจําสถาบัน รอยละ
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
48
1.4 การบริการนักศึกษา
6 ขอ
ระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษา
6 ขอ
ระดับปริญญาตรี

ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตัวตั้ง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
ผลลัพธ ตนเอง
ตนเอง
ตัวหาร
ตัวหาร
1,250.74
1,250.74
3.18
3.18
393
393
2,042.50 รอยละ 2,042.50 รอยละ
70.16 2,911 70.16
2,911
1,432 รอยละ 1,432 รอยละ
49.19 2,911 49.19
2,911
6
6

คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ

6
5

(ไดขอ 1, 2, 3, 4
และ 6)

3.18

3.18

พอใช

พอใช

4.39

4.39

ดี

ดี

3.08

3.08

พอใช

พอใช

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

4.00

ดีมาก

ดี

4.13

3.93

ดี

ดี
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ตัวบงชี้ที่ 1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

เปาหมาย

3.25 คะแนน

เกณฑการประเมิน

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑระดับคุณภาพ

คะแนน
0.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
4.01-5.00

ระดับคุณภาพ
นอย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

ผลการดําเนินงาน
ตารางแสดงผลการประเมินแตละหลักสูตรจําแนกตามคณะตางๆ และแยกตามกลุมสาขาวิชา
จํานวนหลักสูตร

ลําดับ

กลุมสาขา / คณะ

ภาพรวม มก.
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 คณะเกษตร
2 คณะประมง
3 คณะวนศาสตร
4 คณะวิทยาศาสตร
5 คณะวิศวกรรมศาสตร
6 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7 คณะสิ่งแวดลอม
8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9 คณะเกษตร กําแพงแสน
10 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
11 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
12 คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
13 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
14 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
15 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
16
อุตสาหกรรมเกษตร
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จํานวน
คะแนน
(แยกตามระดับการศึกษา)
หลักสูตร
เฉลี่ย
ทั้งหมด ป.ตรี ประกาศนียบัตร ป.โท ป.เอก
บัณฑิต
393
153
1
154 85
3.18
28
13
13
43
47
6
5
23
16
13
15
3
10
3
4

8
1
2
16
16
3
1
6
4
6
10
2
6
3
4

1
-

11
6
9
15
21
1
2
9
8
4
4
1
4
-

9
6
2
12
10
2
2
7
4
3
1
-

3.11
3.15
3.07
3.26
3.34
3.12
3.40
3.18
3.10
3.31
2.93
2.90
2.89
2.84
3.02

6

4

-

2

-

3.07

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

ลําดับ

จํานวนหลักสูตร
จํานวน
คะแนน
(แยกตามระดับการศึกษา)
หลักสูตร
เฉลี่ย
ทั้งหมด ป.ตรี ประกาศนียบัตร ป.โท ป.เอก
บัณฑิต

กลุมสาขา / คณะ

17 บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ)
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย
2 คณะสัตวแพทยศาสตร
3 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
4 คณะสาธารณสุขศาสตร
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 คณะบริหารธุรกิจ
2 คณะเศรษฐศาสตร
3 คณะสังคมศาสตร
4 คณะศึกษาศาสตร
5 คณะมนุษยศาสตร
6 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
7 คณะวิทยาการจัดการ
8 คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

6

-

-

3

3

2.90

4
13
6
3

2
1
1
2

-

1
9
3
1

1
3
2
-

3.14
2.84
2.92
2.98

10
13
13
32
26
4
8

6
5
8
6
15
2
7

-

3
6
5
16
7
1
1

1
2
10
4
1
-

2.88
3.29
3.37
3.37
3.29
3.82
3.09

7

6

-

1

-

3.06

สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =
=

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
1,250.74
393

= 3.18

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
สกอ.ที่ 1.1
3.25 คะแนน
3.18 คะแนน
3.18 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
1.1-1

การประเมินเปาหมาย
ไมบรรลุ

ชื่อเอกสาร
คะแนนผลการประเมินของทุกหลักสูตร ปการศึกษา 2560 ที่ประเมินผานระบบ
ฐานขอมูลดานประกันคุณภาพ (CHE QA Online)

แหลงขอมูล : สํานักทะเบียนและประมวลผล และสํานักงานประกันคุณภาพ
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : สํานักงานประกันคุณภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 1.2

อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

เปาหมาย

รอยละ 68

เกณฑการประเมิน

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ
80 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมดจํานวน 2,911 คน อาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริงเกิน 6 เดือน จํานวน 2,769 คน และมีอาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 144 คน โดย
อาจารยประจํามีคุณวุฒิ ดังนี้
1. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวน 63.00 คน คิดเปนรอยละ
2. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวน 805.50 คน คิดเปนรอยละ
3. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
จํานวน 2,042.50 คน คิดเปนรอยละ
โดยมีรายละเอียดจําแนกตามคณะตางๆ ดังนี้
ลําดับ

คณะ

ภาพรวม มก.
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1
คณะเกษตร
2
คณะประมง
3
คณะวนศาสตร
4
คณะวิทยาศาสตร
5
คณะวิศวกรรมศาสตร
6
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7
คณะสิ่งแวดลอม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8
9
คณะเกษตร กําแพงแสน
10 คณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน
11 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
12 คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
13 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
14 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
15 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
16 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
76

2.16
27.67
70.17

จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามคุณวุฒิ (คน)
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
63
805.50 2,042.50
2,911
2
1
9
2
1
1
7
2
7
-

25
10
10
34
48
24
2
7
26
26
96
28
32.50
15
42
11

145
64
72.50
261
252
28.50
33
95.50
102
69
120
31
41
19
45
40

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

172
75
82.50
295
309
54.50
36
103.50
128
95
223
59
75.50
41
87
51

ลําดับ

คณะ

17

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
18 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
2
คณะสัตวแพทยศาสตร
3
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
4
คณะสาธารณสุขศาสตร
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1
คณะบริหารธุรกิจ
2
คณะมนุษยศาสตร
3
คณะศึกษาศาสตร
4
คณะเศรษฐศาสตร
5
คณะสังคมศาสตร
6
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
7
คณะวิทยาการจัดการ
8
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
9
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
กลุมอื่นๆ
1
สํานักบริการคอมพิวเตอร
2
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
3
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
4
สํานักงานอธิการบดี
5
บัณฑิตวิทยาลัย
6
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามคุณวุฒิ (คน)
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
2
2
-

-

1

1

14
1
-

7
32
8
15

19
94.50
23
7

26
140.50
32
22

13
1
2

13
87.50
10
17
41
7
52.50
16
51

43
86.50
114
78
59
35
24
12
23

56
187
125
95
100
42
76.50
28
76

-

1
3
5
1
1
1

1
1
1
-

2
3
5
2
2
1

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด
=

2,042.50
x 100
2,911

= 70.16
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2. แปลงคารอยละทีค่ ํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให x 5
เปนคะแนนเต็ม 5
70.16
80

x 5 = 4.39

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
สกอ.ที่ 1.2
รอยละ 68
รอยละ 70.16
4.39 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
1.2 -1

การประเมินเปาหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในรอบปการศึกษา 2560 ( 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)

แหลงขอมูล : กองการเจาหนาที่
หนวยงานรวบรวมขอมูล : กองการเจาหนาที่
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ตัวบงชี้ที่ 1.3

อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

เปาหมาย

รอยละ 48

เกณฑการประเมิน

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คารอยละของอาจารยป ระจําสถาบัน ที่ ดํารงตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน
ในป ก ารศึ ก ษา 2560 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี อ าจารย ป ระจํ า ทั้ งหมด จํ านวน 2,911 คน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงเกิน 6 เดือน จํานวน 2,769 คน และมีอาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 144 คน
โดยอาจารยประจํามีตําแหนงทางวิชาการ และรายละเอียดจําแนกตามคณะตางๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารยประจําที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน 1,479.00 คน คิดเปนรอยละ 50.81
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 904.50 คน คิดเปนรอยละ 31.07
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 487.50 คน คิดเปนรอยละ 16.75
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
จํานวน 40.00 คน คิดเปนรอยละ 1.37
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
จํานวน 1,432 คน คิดเปนรอยละ 49.19
โดยมีรายละเอียดจําแนกตามคณะตางๆ ดังนี้
ลําดับ

คณะ

ภาพรวม มก.
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 คณะเกษตร
2 คณะประมง
3 คณะวนศาสตร
4 คณะวิทยาศาสตร
5 คณะวิศวกรรมศาสตร
6 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7 คณะสิ่งแวดลอม
8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9 คณะเกษตร กําแพงแสน
10 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
11 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
12 คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
13 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
1,479

ผศ.
904.50

รศ.
487.50

ศ.
40

รวม
2,911

66.50
33
29.50
122
95.50
24.50
13
32.50
48
50
164
52
44.50

61.50
25
35
114
110
23
11
35
48
33
46
6
28

36
15
17
51
98.50
6
9
35
31
12
13
1
2

8
2
1
8
5
1
3
1
1
1

172
75
82.50
295
309
54.50
36
103.50
128
95
223
59
75.50
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ลําดับ
14
15
16

คณะ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
17 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
18 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย
2 คณะสัตวแพทยศาสตร
3 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
4 คณะสาธารณสุขศาสตร
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 คณะบริหารธุรกิจ
2 คณะมนุษยศาสตร
3 คณะศึกษาศาสตร
4 คณะเศรษฐศาสตร
5 คณะสังคมศาสตร
6 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
7 คณะวิทยาการจัดการ
8 คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
กลุมอื่นๆ
1 สํานักบริการคอมพิวเตอร
2 สํานักสงเสริมและฝกอบรม
3 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
4 สํานักงานอธิการบดี
5 บัณฑิตวิทยาลัย
6 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
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ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
33
67
35

ผศ.
6
18
15

รศ.
1
2
1

ศ.
1
-

รวม
41
87
51

-

1

1

-

2

-

-

1

-

1

19
61.50
25
20

6
52
3
1

1
23
3
1

4
1
-

26
140.50
32
22

27
134
42
33
40
20
53.50
21
68

18
34
51
41
37
12
22
4
7

11
19
32
21
21
10
1
2
1

2
1
-

56
187
125
95
100
42
76.50
28
76

5
-

1
-

2
2
2
2
1

-

2
3
5
2
2
1
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สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
=

=

จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
x 100
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด
1,432
2,911

x 100 = 49.19

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ x 5
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

=

49.19
80

x5

= 3.08

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
สกอ.ที่ 1.3
รอยละ 48
รอยละ 49.19
3.08 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
1.3 -1

การประเมินเปาหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
ตารางแสดงจํานวนคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในรอบปการศึกษา 2560 ( 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)

แหลงขอมูล : กองการเจาหนาที่
หนวยงานรวบรวมขอมูล : กองการเจาหนาที่
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ตัวบงชี้ที่ 1.4

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

เปาหมาย

6 ขอ

กรรมการ ประเมิน
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ประเมิน ตนเอง


1. จัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต และกาวเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ในสถาบัน


2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา


3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา


4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ ไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5


5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสง
ใหผลการประเมินสูงขึน้ หรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา


6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดวางระบบและกลไกการบริการนิสิตระดับปริญญา
ตรีตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ที่ 1.4 โดยมีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ขอ ดังนี้
1. มี การจั ด บริ การให คํ าปรึ กษาแนะแนวดา นการใช ชีวิต และการเข าสู อาชีพ แกนั กศึ กษาใน
สถาบัน
1.1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการดําเนินงาน
ดังนี้
1) มหาวิ ทยาลั ยได มี การพั ฒนา และปรับปรุ งแนวทางการดํ าเนิ นงานด านการจั ดบริ การให
คํ าปรึ กษาแนะแนวด านการใช ชี วิ ต มี การเก็ บข อมู ลด านสุ ขภาวะของนิ สิ ตตั้ งแต ป การศึ กษา 2555 จากการ
วิเคราะหขอมูล พบวา จํานวนนิสิตที่ควรไดรับบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป
จากขอมูลดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงไดอนุมัติใหจัดตั้งศูนยสุขภาวะนิสิต มก. ขึ้น เมื่อปการศึกษา 2559 โดยงานแนะ
แนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ทําหนาที่ดูแลชวยเหลือนิสิตดานสุขภาวะ จัดบริการใหคําปรึกษาทั้งในรูปแบบ
กลุม และรายบุคคลตามความตองการของนิสิต ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก คือ การสงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา
Happy Mind & Happy Life มีบริการสายดวนรับใหคําปรึกษาทางโทรศัพทเพื่อชวยแกไขปญหาในเบื้องตน และ
คลายความกั งวลได รวมทั้ งมี Facebook Page ของศู นยฯ (www.facebook.com/KUHappy PlaceCenter) ที่
ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสุขภาวะ โดยมีหนวยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และหนวย
บริการนิสิตพิ เศษทํ างานรวมกัน ซึ่งจากการเริ่มดําเนินงานของศูนยฯ เมื่อป การศึกษา 2560 ที่ผานมานั้น การ
ให บริ การด านการให คํ าปรึ กษาได รั บความสนใจจากนิ สิ ตเพิ่ มขึ้ นเป นจํ านวนมาก (1.4-1-1) ส งผลให ศู นย ฯ
พัฒนาการดําเนินงานโดยการสรางความรวมมือกับหน วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับนิสิตมากที่ สุด เชน ภาควิชาจิตวิทยา คณะสั งคมศาสตร ภาควิชา
การศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร เปนตน
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2) การใหขอมูลพื้นฐานที่ เปนประโยชนตอการปรับตัวและการใชชีวิตของนิสิต มหาวิทยาลัย
พั ฒ นาช องทางการสื่ อสารข อมู ลให สอดคล องกั บความสนใจของนิ สิ ต โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อให นิ สิ ตได รั บ
ความสะดวกในการได รั บ ข อมู ลการแนะแนวสํ าหรั บ การดํ าเนิ น ชี วิ ตในมหาวิ ทยาลั ย โดยจั ดทํ า Kasetsart
University Application รองรับการเผยแพรขาวสารผานสมารทโฟน สงผลใหนิสิตไดรับความสะดวก รวดเร็ว ใน
การรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย อาทิ NisitKU KU App iDKU และ InsideKU
ทั้งนี้ ชองทางดังกลาวยังสามารถรับความคิดเห็น และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการพัฒนาการดําเนินงาน
ด านจั ดบริ การให คําปรึกษาแนะแนวด านการใช ชี วิ ตได อีกด วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ยยังให ความสําคัญกั บ
การประชาสัมพันธขอมูลดานการแนะแนวการใชชีวิตไปยังผูปกครองนิสิตทราบถึงแนวทางการดูแลชวยเหลือนิสิต
ดานสุขภาวะ โดยศูนยสุขภาวะนิสิต มก. กองกิจการนิสิตไดจัดทําคูมือระบบการดูแลและชวยเหลือนิสิตสําหรับ
ผูปกครอง ปการศึกษา 2560 เพื่อใหผูปกครองและนิสิตทราบแนวทางกระบวนการดูแลและชวยเหลือนิสิตดาน
สุขภาวะ ทราบขอมูลสถานที่ ให บริการ และชองทางการติดตอตั้งแตช วงแรกของการเขาศึ กษาในมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร (1.4-1-2)
3) พัฒนาการรูปแบบจัดกิจกรรมโครงการที่หลายหลายครอบคลุมการบริการสําหรับนิสิตทั่วไป
และนิสิตพิเศษ (นิสิตพิเศษ หมายถึง นิสิตพิการ นิสิตที่มีความบกพรองทางการเรียนรู และนิสิตที่มีปญหาดาน
สุขภาวะ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตสามารถปรับตัว และใชชีวิตไดอยางมีความสุข เชน โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตหอพั ก เพื่ อให นิ สิ ตเกิ ดการเรียนรูและปรับตัวให สามารถใชชี วิตภายในหอพั กได อย างเหมาะสม รับทราบ
กฎระเบียบขอปฏิบั ติในการพักอาศัย (1.4-1-3) โครงการพั ฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพัก เพื่อสรางความรู
ความเขาใจในแนวทางการดูแลชวยเหลือนิสิตอยางใกลชิด (1.4-1-4) โครงการเสวนาภาษาหอ เพื่อพูดคุยสอบถาม
ความเปนอยูของนิสิตตึกพักหอพัก รับฟงปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ชวยใหการพักอาศัยของนิสิตเปนไปดวยความ
เรียบรอยตามระเบียบของหอพักและสรางจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกัน (1.4-1-5) โครงการกาวแรกสูศาสตรแหง
แผนดินเปนโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมที่จัดขึ้นเพื่อใหนิสิตชั้นปที่ 1 ซึ่งอยูในชวงรอยตอของการปรับตัวทั้งเรื่อง
การเรียนและการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย (1.4-1-6) โครงการสรางเสริมประสบการณทางอาชีพสําหรับนิสิต
พิเศษ (ตะลุยโลกอาชีพ ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดเรียนรูประสบการณการทําธุรกิจอยางงายจากการ
ฝกปฏิบัติจริง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2560 (1.4-1-7) และโครงการสานสัมพันธนิสิตพิเศษ เพื่อเตรียมความ
พรอมหลังสําเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการปรับตัวเมื่ออยูรวมกับ
ผูอื่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (1.4-1-8) เปนตน
4) พั ฒ นาบุ คลากรที่ ให บ ริ การแนะแนวด านการใช ชี วิ ต มหาวิ ทยาลั ยจั ดส งนั กแนะแนว
การศึกษาและอาชี พ จํ านวน 2 คน จากศู นย สุ ขภาวะนิ สิ ต มก. กองกิ จการนิ สิ ตเข ารวมอบรมโครงการอบรม
เชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง “การส งเสริ มสุ ขภาวะนิ สิ ตนั กศึ กษาในศตวรรษที่ 21 สํ าหรั บผู บริ หาร คณาจารย และ
บุคลากรดานกิจการนิสิตนักศึกษา” เพื่อใหบุคลากรพัฒนาองคความรูดานใหการปรึกษานิสิตดานสุขภาพจิต (1.41-9)
1.2 การจัดบริ การแนะแนวการเข าสูอาชีพแกนั กศึ กษาในสถาบั น มหาวิทยาลัยมี แนวทางในการ
ดําเนินงาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหทุกคณะมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเตรียมความพรอมใหนิสิตเขา
สู การทํ างานทั้ งในประเทศ และต างประเทศได อย างมี ประสิ ทธิภาพ โดยมี หน วยส งเสริ มอาชี พและจั ดหางาน
งานแนะแนวและจั ดหางาน กองกิ จการนิ สิ ต เป นหน วยงานส วนกลางของมหาวิ ทยาลั ยที่ มี ภารกิ จหลั กใน
การประชาสัมพั นธขอมูลอันเป นประโยชนต อการพั ฒนาศักยภาพไปสูอาชีพ และจัดโครงการส งเสริมใหนิสิ ตมี
ประสบการณ จริงในสายอาชีพตางๆ ควบคูกับการจัดโครงการเพื่อใหนิสิตมีประสบการณ เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพอิสระอีกด วย เชน โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิ ตสูตลาดแรงงาน วัตถุประสงคเพื่ อเตรียมความ
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พรอมแกนิสิตใหมีประสบการณสําหรับการเตรียมตัวสูโลกการทํางาน ประสบการณการเรียนรูอาชีพความกาวหนา
และแนวทางสูความสําเร็จ การปรับตัวตอโลกการทํางาน การเขียน Resume การสรางความมั่นใจในการสมัครงาน
และสัมภาษณงาน พัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการสัมภาษณงาน และเสริมสรางความมั่นใจในการแตงหนาเพื่อการ
สมั ครงานให เหมาะสม จั ดโครงการระหว างวั นที่ 26-27 สิ งหาคม 2560 ณ เรื อนไม ชายคลอง อ.อั มพวา จ.
สมุ ท รสงคราม (1.4-1-10) โครงการจั ด นิ สิ ต ร ว มกิ จกรรมงานโครงการหลวงประจํ าป (ส วนจั ด จํ าหน าย)
วัตถุประสงคเพื่อใหนิ สิตไดระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุลยเดช
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ นิสิตไดรับประสบการณในการหารายได
ระหว างเรี ยน องค กรกิ จการนิ สิ ตได ร วมกิ จกรรมของมู ลนิ ธิ โครงการหลวง จั ดโครงการระหว างวั นที่ 4 - 14
สิงหาคม 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด (1.4-1-11)
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดทําคูม ือนิสิต ปการศึกษา 2560 เปนสื่อสําหรับแนะนําหนวยงานที่
ใหบ ริการนิสิต อาทิ กองกิจการนิสิต หอพักนิสิต สํานักบริการคอมพิ วเตอร สํานักหอสมุด สํานักการกีฬา
สถานพยาบาล สํานักทะเบีย นและประมวลผล เป นตน โดยสํ านั กทะเบี ยนและประมวลผล นิสิ ตสามารถ
ดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล (http://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/คูมือบริการ
นิสิตไทย) เพื่อแจกใหนิสิตใหมทราบขอมูลที่เกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่ใหบริการทุกประเภท
แกนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกใชบริการไดตามตองการในระหวางศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย พรอมนี้ ได
สนั บ สนุ น ให ก องกิ จ การนิ สิ ต การดํ า เนิ น งานโดยให ความสํ าคั ญ ทั้ งชอ งทางการประชาสั มพั น ธ และการ
พัฒนาการใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิต ดังนี้
2.1 ชองทางการประชาสัมพันธ ไดแก
เว็บไซตระบบสงเสริมการมีงานทํา (www.jobsa.ku.ac.th) เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลการรับสมัคร
งานทั้งเต็มเวลา งานพิเศษและการรับนิสิตฝกงาน เปนตน
เว็ บ ไซต ข องมหาวิ ท ยาลั ย (www.ku.ac.th) ซึ่ งสามารถเชื่ อ มโยงไปยั งเว็ บ ไซต ข องคณะและ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยได จึงเปนแหลงรวมของขอมูลขาวสารที่ทุกหนวยงานสามารถประชาสัมพันธ
โครงการไปยังนิสิตได ซึ่งปรากฏในหนาแรกของเว็บไซตมหาวิทยาลัยในหมวดขาวสารและกิจกรรม หัวขอขาว
นิสิต โดยมีสํานักบริการคอมพิวเตอรเปนผูดูแลขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
เว็ บ ไซต ท รานสคริ ป กิ จ กรรมนิ สิต (www.nisit.kasetsart.org) เป นเว็ บไซต หลั กที่ รวบรวมข อมู ล
กิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่นิสิตสามารถสมัครเขารวมโครงการผานเว็บไซตไดทันที
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดพัฒ นาปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธขาวกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาใหนิสิตสามารถเขาถึงไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการสงขาวสารผาน
Facebook กองกิจการนิสิ ต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร โดยมี คณะทํ างานประชาสัมพัน ธ ทํ าหน าที่ ป รับ
รูป แบบภาพประชาสัมพั นธใหทัน สมัยสงผลใหนิสิตมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมพิ เศษนอกหลักสูต ร
เพิ่มขึ้น
2.2 การพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หน ว ยประมวลผลกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร กองกิ จ การนิ สิ ต พั ฒ นาช อ งทางและปรับ รูป แบบ
การประชาสัมพันธขาวสารใหนิสิตผาน Facebook ทั้งนี้นิสิตสามารถรับคําปรึกษาเรื่องการทํากิจกรรมตางๆ
ในมหาวิทยาลัย ไดที่ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก หมายเลขโทรศัพท 02-118-0187
หนวยจัดหางานและฐานขอมูลเพื่อการมีงานทํา กองกิจการนิสิต พัฒ นาปรับรูปแบบการเขาถึง
ขอมูลแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา โดยจัดทํา QR Code เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร สงผลให นิสิต
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ไดรับความสะดวก และสามารถเชื่อมตอขอมูลไปยังหนวยงานภายนอกที่รับสมัครงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้
นิสิตสามารถรับคําปรึกษาเรื่องการหางานพิเศษระหวางการศึกษา ไดที่ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก หมายเลข
โทรศัพท 02-118-0180
หนวยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต ซึ่งเปนหนวยงานสวนกลางที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ขึ้น เมื่อปการศึกษา 2559 มีภารกิจหลักเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล และเผยแพรขาวสารทุกดาน
อันเปนประโยชนตอนิสิต เชน ขอมูลพื้นฐานดานกิจการนิสิต รายละเอียดการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และการติดตอขอขอมูลแบบฟอรมตางๆ ที่กองกิจการนิสิตใหบริการ เปนตน ทั้งนี้ จากการดําเนินงานตลอด
ระยะเวลา 1 ปที่ผานมา หนวยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต พั ฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพัน ธ
ขาวสาร และการรับสมัครนิสิตเขารวมโครงการตางๆ โดยการจัดทํา QR Code เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
เพื่อใหนิสิตไดรับความสะดวก รับและเชื่อมตอขอมูลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ นิสิตสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มตามกับบุคลากรไดที่ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได
จัดโครงการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ดังนี้
3.1 โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 – 27
มีนาคม 2561 ที่ผานมา เปนโครงการที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปการศึกษาเพื่อสนับสนุนสงเสริมการมีงานทําของ
นิสิต ชวยใหนิสิตและศิษยเกาไดสมัครงานจากหนวยงานที่นาเชื่อถือทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดรับความ
รวมมือจากสถานประกอบการหลากหลายสายงานครอบคลุมตามความตองการของนิสิต เพิ่มโอกาสในการได
งาน เนื่องจากไดพบกับผูประกอบการโดยตรง (1.4-3-1)
3.2 โครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอม และเสริมสรางประสบการณการทํางานกับบริษัท
ญี่ ปุ น ระหว างวัน ที่ 31 มี น าคม 2560 – 1 กรกฎาคม 2561 มี วัตถุป ระสงค เพื่ อสรางเสริมประสบการณ
การทํ า งานกั บ บริ ษั ท ต า งชาติ ใ ห นิ สิ ต ได เ รี ย นรู แ นวทางการพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารแข ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานระดับสากล (1.4-3-2)
3.3 โครงการป จ ฉิ ม นิ เ ทศประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตมีความรักความผูกพันและภาคภูมิใจในสถาบั น เกิดขวัญกําลังใจที่ดี เตรียมความ
พรอมสามารถกาวออกไปสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ (1.4-3-3)
3.4 โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 และรุนที่ 2 เมื่อวัน ที่
16 – 17 มิถุนายน 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนใหผูเขารวมโครงการทราบถึงแนวทางและเทคนิคการทํา
ข อ สอบ และเตรี ย มความพร อ มในการสอบวั ด ความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก.) ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) (1.4-3-4)
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มุงเนนการเตรียมความพรอมดานทักษะทางภาษา และการศึกษาตอ
ต า งประเทศที่ จั ด ขึ้ น โดยศู น ย ส งเสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิต สูส ากล (KU International Hub) ซึ่งเป น
หนวยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการเตรียมความพรอมแกนิสิตในดานทักษะทางภาษา
สนั บสนุนขอมูลดานการศึกษาตอตางประเทศ การแลกเปลี่ยนนิสิต ทุนการศึกษาในตางประเทศ การวิจัย
การรวมกิจกรรมโครงการระหวางประเทศ และขอมูลที่ควรทราบเกีย่ วกับประเทศตางๆ ดังนี้
1) โครงการบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาตอสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน) เมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตทราบแนวทางในการเตรียมความพรอม เพื่อการศึกษาตอตางประเทศ
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โดยมีศิษยเกาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนวิทยากรรวมกับคณะอาจารยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ไตหวัน) (1.4-3-5)
2) โครงการการเรี ย นรู การทํ างานองค กรสื่ อสาร เตรี ย มความพรอมสู ส ากล เมื่ อวั น ที่ 17
มกราคม 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตฝกทักษะดานการสื่อสาร และมีประสบการณในการทํางานในระดับ
สากล (1.4-3-6)
4. มีผลประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยไดประเมินการใหบริการแบงเปน 3 หัวขอ ดังนี้
4.1 การจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
ในปการศึกษา 2560 ที่ผานมา จากการประเมินพบวามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 3.90 อยูในระดับดี โดยขอ
คําถามเรื่องการมีโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองความถนัด และความสนใจของนิสิตที่มีรูปแบบที่หลากหลาย
และมีการจัดกิจกรรมที่ตอเนื่องมีคะแนนสูงสุดคือ 3.81 และขอคําถามเรื่องการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมี
ความทันสมัยถูกตอง และเขาถึงไดงาย มีคะแนนนอยสุดคือ 3.68 จากผลการประเมิน มหาวิทยาลัยไดผลักดัน
ให ทุ กหน วยงานที่ เกี่ ย วข องพั ฒ นาปรับ รู ป แบบการประชาสัมพัน ธขอมูล และเพิ่ มความถี่ในการเผยแพร
ขาวสารที่เปนประโยชนกับนิสิต (1.4-4-1)
4.2 การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.22 อยูในระดับดี ทั้งนี้ทุกหนวยงานที่มีหนาที่ประชาสัมพันธขาวสาร
ไดมีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธขาวสารอยางตอเนื่อง
4.3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจ เทากับ 4.21 อยูในระดับดี ทั้งนี้ นิสิตมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตองการใหมหาวิทยาลัยจัดโครงการที่
สามารถสรางเสริมประสบการณดานการประกอบอาชีพอิสระ และการพัฒนาศักยภาพเพื่อทํางานในระดับ
สากลเพิ่มขึ้น
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การใหบริการดังนี้
5.1 การนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการจากปการศึกษา 2559 มาพัฒนาการจัดการ
บริการในป 2560 ที่ผานมา ตามรายละเอียดดังนี้
1) ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ในสถาบัน เมื่อปการศึกษา 2559 ที่ผานมามหาวิทยาลัยพัฒนาการดําเนินงานดานการจัดบริการใหคําปรึกษา
แนะแนวดานการใชชีวิต โดยการจัดตั้งศูนยสุขภาวะนิสิต มก.ขึ้น ในปการศึกษา 2560 ศูนยฯ ไดดําเนินงาน
มาประมาณ 1 ป ทั้งนี้ จากการวิเคราะหผลการประเมิน มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางานในปการศึกษา 2560 โดยศูนยสุขภาวะนิสิต มก. พัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ และไดมีการเพิ่ม
ความถี่ในการประชาสัมพันธ นอกจากนี้จากการวิเคราะหรายงานสรุปขอมูลสถิติการใชบริการที่ศูนยสุขภาวะ
มก. พบวา มีนิสิตมาใชบริการจํานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชวงสอบ สงผลใหศูนยสุขภาวะ มก. อยูระหวางการ
พัฒนาและปรับรูปแบบการดําเนินงาน เพื่อรองรับการบริการนิสิตในปตอไป โดยเริ่มจากการสรางเครือขาย
กับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานสุขภาวะ และจัดโครงการพัฒ นาบุคลิกภาพ
พฤติกรรม และอารมณสําหรับนิสิตที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา จาก
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร มาใหคําปรึกษา (1.4-5-1) สงผลใหศูนยสุขภาวะ มก. มีผูเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยาดูแลและชวยเหลือนิสิตไดใกลชิดมากยิ่งขึ้น
86

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

นอกจากนี้ งานหอพั ก กองกิจ การนิ สิ ต ไดจั ดโครงการพั ฒ นาระบบอาจารยที่ป รึกษาหอพั ก
เพื่อสรางความรู ความเขาใจในแนวทางการดูแลชวยเหลือนิสิตอยางใกลชิด และโครงการเสวนาภาษาหอ
เพื่อพูดคุยสอบถามความเปนอยูของนิสิต รับฟงปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น (1.4-5-2)
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา จากการพัฒนารูปแบบ และชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหสอดคลองกับความ
สนใจของนิสิตในปการศึกษา 2560 หนวยศิษยเกาสัมพันธ และหนวยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต พัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธขาวสาร และการรับสมัครนิสิตเขารวมโครงการตางๆ โดยการจัดทํา QR
Code เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร เพื่อใหนิสิตไดรับความสะดวกในการรับขอมูล และสามารถเชื่อมตอขอมูล
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
3) ดานจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา จาก
แบบประเมินโครงการในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา นิสิตอยากใหมหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการที่สามารถ
สรางเสริมประสบการณดานการทํางานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงผลักดันใหหนวยงานที่
มีภารกิจที่เกี่ยวของ จัดโครงการที่สอดคลองกับความสนใจของนิสิต ดังจะเห็นไดจากโครงการบรรยายแนะ
แนวทุ นการศึกษาต อสาธารณรั ฐประชาชนจี น (ไต หวัน) และโครงการการเรียนรูการทํางานองคกรสื่ อสาร
เตรียมความพรอมสูสากล ที่จัดโดยศูนยสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล (KU International Hub)
5.2 การนํ าผลการประเมิน คุณ ภาพการให บ ริการจากปการศึกษา 2560 มาพั ฒ นาการจัดการ
บริการในป 2561
1) ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ในสถาบัน มหาวิทยาลัยไดเห็นความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร การจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดาน
การใชชีวิต สืบเนื่องจากการจัดตั้งศูนยสุขภาวะ มก. เมื่อปการศึกษา 2559 ซึ่งมีนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพประจําใหบริการอยูนั้น ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสงบุคลากรไปฝกอบรม
และศึกษาดูงานในหนวยงานภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โครงการศึกษาดูงานดานการดูแลสุขภาวะ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับนิสิตพิการ ณ โรงพยาบาลมนารมย ซึ่ง
จากการอบรบดังกลาว สงผลใหศูนยสุขภาวะ มก. ไดริเริ่มจัดทํา Standard Operation Procedure (SOP)
เพื่อรองรับการชวยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ (กรณีอาจพบนิสิตที่มีความบกพรองทางพฤติกรรมและอารมณ ซึ่ง
หากนิสิตอยูในภาวะที่ถูกสิ่งเรากระตุนหรืออยูในภาวะที่มีความเครียดความกดดัน อาจสงผลใหแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนหรือรุนแรง) ใหเปนไปอยางมีระบบและเปนมาตรฐาน เมื่อเกิดเหตุจะไดชวยเหลือนิสิต
อย างรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุ ด ทั้ งนี้ อยูระหว างการทดลองระบบ และสรางความรวมมื อทั้ ง
หนวยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดการณวาในปการศึกษา 2561 จะประชาสัมพันธระบบไป
ยังนิสิต บุคลากร อาจารย และผูที่เกี่ยวของในการดูแลนิสิตได (1.4-5-3)
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒนารูปแบบ และชองทางการการสื่อสารขอมูลของทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เชน ระบบฐานขอมูลออนไลน เพื่อขยายชองทางในการใหขอมูลแกนิสิตใหทั่วถึงมาก
ขึ้น โดยจัดทํา Kasetsart University Application รองรับการเผยแพรขาวสารผานสมารทโฟน สงผลใหนิสิต
ไดรับความสะดวก รวดเร็วในการรับขาวสารที่เปนประโยชน อาทิ NisitKU KU App iDKU และ InsideKU
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจํานวนนิสิตเขาศึกษาเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปการศึกษา ดังนั้นการประชาสัมพันธชองทาง
การใหบริการดานตางๆ อาทิ ดานการเรียน การดําเนินชีวิต การเดินทาง มหาวิทยาลัยจัดบริการใหนิสิตเพื่อ
อํ านวยความสะดวกให นิ สิ ต สามารถใช ป ระโยชน สู ด สุ ด ตลอดการศึ ก ษาจึ งเป น เรื่ อ งที่ จํ าเป น อย างยิ่ ง ที่
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มหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ใหเทาทันกับรูปแบบที่หลากหลายในการรับขอมูลขาวสารและ
สอดคลองกับความสนใจของนิสิตในปจจุบัน
3) ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
หนวยสงเสริมอาชีพและจัดหางาน งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มีการพัฒนารูปแบบ และการ
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของนิสิตอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2560 หนวยจัดหางานเนน
การจั ด โครงการด า นการประกอบอาชี พ อิ ส ระ ให นิ สิ ต ไดเรี ย นรูทั ก ษะจากการปฏิ บั ติ เช น โครงการ KU
Market Online มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตเรียนรูแนวทางการขายของออนไลน (1.4-5-4) โครงการเรียนรู
สรางอาชีพแกนิสิต (DIY I Can do it) มีวัตถุประสงคเพื่อใหนสิ ิตมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ ทําผามัด
ยอมแบบญี่ปุน สามารถนําไปประยุกตเพื่อการประกอบอาชีพตอไป (1.4-5-5)
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา มหาวิทยาลัยไดใหบริการขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนแกศิษยเกา แบงเปนประเภทดังนี้
6.1 การสรางฐานขอมูลศิษยเกาออนไลน โดยมีหนวยศิษยเกาสัมพั นธ งานแนะแนวและจัดหางาน
กองกิจการนิสิต ดําเนินงานในสวนกลาง ซึ่งในปการศึกษา 2560 ที่ผานมา หนวยศิษยเกาสัมพันธไดพัฒนาการ
ดําเนินงานสรางฐานข อมูลศิษยเกา สงผลใหมหาวิทยาลั ยมีชองทางการประชาสัมพันธขาวสารไปสูศิษยเกาได
รวดเร็ วมากขึ้ น โดยมี การจั ดทํ าและปรั บรู ปแบบเว็บไซต หน วยศิษยเกาสั มพั นธ (www.oku.sa.ku.ac.th) และ
Facebook Page หน วยศิ ษย เก าสั มพั น ธ (www.facebook.com/saku.oku) เพื่ อให การติ ดต อสื่ อสารมี ความ
สะดวกรวดเร็วและเปนปจจุบันมากยิ่งขึ้น พรอมสรางเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของกับศิษยเกาทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 จัดโครงการ หรือกิจกรรมที่ศิษยเกาสามารถนําไปประยุกตใชในการสมัครงาน การประกอบอาชีพ
และการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เชน โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่ อวัดความรูความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 และรุน
ที่ 2 เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนใหผูเขารวมโครงการทราบถึงแนวทางและ
เทคนิคการทําขอสอบ เตรียมความพรอมในการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จัดโดยหนวยศิษยเกา
สัมพันธ (1.4-6-1)
6.3 การประชาสัมพั น ธขอมู ลข าวสารที่เปน ประโยชน กับ ศิษยเกา เชน เว็บ ไซตมหาวิทยาลัย
(www.ku.ac.th) ประชาสัมพันธขาวมหาวิทยาลัย ขาวการรับรางวัลของนิสิต อาจารยและบุคลากร ขาวการ
อบรมสัมมนา ทั้งนี้ยังอํานวยความสะดวกใหศิษยเกาโดยการสรางหัวขอเฉพาะสําหรับศิษยเกาในการรับขอมูล
ซึ่งมีลิ งคเชื่อมไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับ ศิษย เกาโดยตรง เช น หนวยศิษยเกาสัมพั นธ สมาคมนิสิตเก า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6.4 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานอาชีพ ผานเว็บไซตหนวยศิษยเกาสัมพันธ มุงเนนการ
เผยแพรขอมูลดานอาชีพแกศิษยเกา เชน ขาวการรับ สมัครงานจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยเชื่อม
ข อมู ล จากเว็บ ไซต ห น ว ยจั ดหางานและฐานขอ มูล เพื่ อ การมีงานทํ า (www.jobsa.ku.ac.th) และข าวสาร
การอบรมสัมมนาฝกวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยเชื่อมขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย เปนตน
6.5 การสวนรวมกับสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดกิจกรรมโครงการตางๆ อัน
เปนประโยชนตอศิษยเกา ดังนี้
1) สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จัดการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “ไทยจะ
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เป น ศูน ย กลางผลไม เขตรอนของโลกได อย างไร” เมื่อวัน ที่ 31 มกราคม 2561 ณ อาคารศู น ย เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (www.ku-alumni.org) (1.4-6-2)
2) นายกสมาคมนิ สิ ตเก า มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ แ ละคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ รวมงาน KU Start up Talk #2 งาน KU Startup Talk : เป ดโลก Startup ใน
วัน ที่ 7 มี น าคม 2561 ณ ห องประชุ ม 306 ชั้น 3 สํานั กบริการคอมพิ วเตอร มก. จัดขึ้น โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหนิสิต และศิษยเกาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทําความรูจักและเรียนรูวาองคกรการทํางานแบบ
Startup ตางจากบริษัททั่วไปอยางไร และถือเปนการเตรียมพรอม กอนเขาสูโลกของการทํางานในอนาคต
ตอไป (www.ku-alumni.org) (1.4-6-3)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
สกอ.ที่ 1.4
6 ขอ
6 ขอ
5.00 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
1.4-1-1
1.4-1-2
1.4-1-3
1.4-1-4
1.4-1-5
1.4-1-6
1.4-1-7
1.4-1-8
1.4-1-9
1.4-1-10
1.4-1-11
1.4-2-1
1.4-3-1
1.4-3-2

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
การประเมินเปาหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงานของศูนยสุขภาวะนิสิต มก. ปการศึกษา 2560
คูมือระบบการดูแลและชวยเหลือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับผูปกครอง
สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก
สรุปผลโครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
สรุปผลโครงการเสวนาภาษาหอ
สรุปผลโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดินปการศึกษา 2560
สรุปผลโครงการสรางเสริมประสบการณทางอาชีพสําหรับนิสิตพิเศษ
(ตะลุยโลกอาชีพ ครัง้ ที่ 2)
สรุปผลการดําเนินโครงการสานสัมพันธนิสิตพิเศษ
สรุปผลการเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสงเสริมสุขภาวะนิสิตนักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรดานกิจการนิสิตนักศึกษา”
สรุปผลโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสติ สูตลาดแรงงาน
สรุปผลโครงการจัดนิสิตรวมกิจกรรมงานโครงการหลวงประจําป (สวนจัดจําหนาย)
คูมือนิสิต ปการศึกษา 2560
http://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/คูมือบริการนิสิตไทย
สรุปผลโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการ ครั้งที่ 27
สรุปผลโครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอม และเสริมสรางประสบการณ
ทํางานกับบริษัทญี่ปุน
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หมายเลขเอกสาร
1.4-3-3
1.4-3-4
1.4-3-5
1.4-4-1
1.4-5-1
1.4-5-2
1.4-5-2
1.4-5-3
1.4-5-4
1.4-5-5
1.4-6-1
1.4-6-2
1.4-6-3

ชื่อเอกสาร
สรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศประจําปการศึกษา 2560
สรุปผลโครงการบรรยายแนะแนวทุกการศึกษาตอสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน)
สรุปผลโครงการการเรียนรูการทํางานองคกรสื่อสาร เตรียมความพรอมสูสากล
สรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการและการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ พฤติกรรม และอารมณสําหรับนิสิต
ที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ
สรุปผลโครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
สรุปผลโครงการเสวนาภาษาหอ
แผนการปฏิบัติการ Standard Operation Procedure (SOP)
ของศูนยสุขภาวะนิสิต มก. (Happy Place Center)
กรณีนิสิต : มีปญหาพฤติกรรมอารมณ เกิดภาวะอารมณรุนแรง
โครงการ KU Market Online
โครงการเรียนรูสรางอาชีพแกนิสิต (DIY I Can do it)
โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
ขาวประชาสัมพันธการจัดการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง“ไทยจะเปนศูนยกลางผลไมเขตรอนของโลกไดอยางไร”
วันที่ 31 มกราคม 2561 (www.ku-alumni.org)
ขาวประชาสัมพันธนายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี)
กลาวใหขอคิดสําหรับวาที่บัณฑิตใหม ในโครงการปจฉิมนิเทศ วันที่ 20 เมษายน 2561
(www.ku-alumni.org)

แหลงขอมูล: กองกิจการนิสิต
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : กองกิจการนิสติ
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดตัวบงชี้

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

เปาหมาย

6 ขอ

กรรมการ ประเมิน
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ประเมิน ตนเอง


1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม


2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้
ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม


3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา


4. ทุ ก กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การ มี ก ารประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป


5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบ 6 ขอ ดังนี้
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานิสิต โดยมีการจัด
สัมมนากิจการนิสิตขึ้นระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2560 และระหวางวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2560 เพื่อ
ร ว มกั น ระดมสมองในการวางแนวทางการจั ด ทํ าแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต ซึ่ งผู เข าร ว มสั ม มนา
ประกอบดวยผูบริหารดานกิจการนิสิตทุกวิทยาเขต รองคณบดี/ผูชวยคณบดีดานกิจการนิสิต นักวิชาการ
ศึกษาดานกิจการนิสิตทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ผูปฏิบัติงานดานกิจการนิสิต และผูนํานิสิตทุกวิทยาเขตเขารวม
โดยแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานิสิตดังกลาวมีแนวทางที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 - 2571) ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี พ.ศ.
2560 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึ่ง
มีประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานกิจการนิสิต ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพนิสิต
แนวทางการดําเนินงาน
1) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมนิสิตใหมีวุฒิภาวะทางอาชีพพรอมสูโลก
การทํางาน
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2) พั ฒ นานิ สิ ต ให มี ค วามรู ที่ ก า วหน า ทั น สมั ย มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ตามอั ต ลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัย มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
3) พัฒนานิสิตใหมีวินัยในตนเอง มีความเขมแข็งทั้งรางกาย จิตใจ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งมี เป าหมายของแผน (GOAL) คือ พั ฒนานิสิ ตใหมีคุณลักษณะตามอั ตลั กษณ ของมหาวิทยาลั ย
(สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี) และพันธกิจดานการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการ
สงเสริมการเรียนรูดวยกิจกรรมนอกหลักสูตร พรอมทั้งจัดระบบบริการนิสิตในดานตางๆ ที่เอื้ออํานวยในการเรียนรู
การจัดกิ จกรรม และการจั ดสวั สดิ การเพื่ อการดํ ารงชี วิตในมหาวิ ทยาลั ยได อย างมี ความสุ ข เพื่ อให นิ สิ ตเป น
พลเมืองโลกที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
เปาประสงคยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางระบบเพื่อการพัฒนานิสิตดานสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิตดานนวัตกรรมเชิงบูรณาการ จํานวนผลงานทีน่ ิสิตไดรับรางวัลดานนวัตกรรม
ของนิสิตใหนิสิตมีทักษะทางปญญาเพื่อสามารถ
เชิงบูรณาการ
สรางสรรคนวัตกรรมเชิงบูรณาการหลากหลายสาขา
และเปนที่ยอมรับ สามารถแขงขันได และให
ประชาคม/สาธารณะเกิดการรับรูผลงานหรือรางวัล
ดานนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทักษะทางปญญา เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมของการเปนพลเมืองโลก
นิสิตมีทักษะทางปญญา ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รอยละของนิสิตที่สอบผานเกณฑวดั มาตรฐาน
สื่อสาร และสามารถอยูรวมกันในสังคมโลกได
ดานภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนากิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สุขภาพดี
ระดับสมรรถภาพทางกายของนิสิตที่ เขารวมโครงการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ
เพื่อใหนิสิตปรับตัวในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รอยละของนิสิตที่รับบริการใหคําปรึกษา
อยางมีความสุข
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางและพัฒนาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ร อ ยละของนิ สิ ต ที่ ใ ช บ ริ ก ารด า นสวั ส ดิ ภ าพและ
สวัสดิการ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดวยศาสตรแหงแผนดิน
เพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกใหเกิดความยั่งยืน
นิสิตมีจิตสาธารณะ และจริยธรรมสากล
1.รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
2.รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
ที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสรางบัณฑิตสูความเปนพลเมืองโลก
นิสิต บุคลากร และศิษยเกา มีคุณธรรมจริยธรรม
จํานวนนิสิต บุคลากร และศิษยเกาที่ไดรับการเชิดชู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
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เปาประสงคยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 8 การสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งการเรียนรูขามวัฒนธรรม
นิสิตเห็นความสําคัญของการธํารงวัฒนธรรมไทย
จํานวนโครงการพัฒนานิสติ สูสากล โดยแลกเปลี่ยน
และยอมรับวัฒนธรรมหลากหลาย
นิสิตทั้ง inbound และ outbound
ยุทธศาสตรที่ 9 การสงเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
เพื่อพัฒนาความสามารถทางกีฬาของนิสิตสู
1.อันดับของกีฬามหาวิทยาลัย
ระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อพัฒนาผลการ
2.จํานวนนิสิตที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนทีมชาติ
เรียนนักกีฬา พรอมๆ กับการสนับสนุนสงเสริมขวัญ 3.จํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัลการแขงขันในระดับ
และกําลังใจนักกีฬา
นานาชาติ
4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักกีฬามหาวิทยาลัย
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับแกไข) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคไว
4 ประการ ดังนี้
2.1 มี จิ ต สํ านึ กด านคุ ณ ธรรมที่ จํ าเป น ต อการดํ าเนิ น ชี วิ ตและแสดงออกในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ประกอบดวย การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตยสุจริต เคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนสํานึกความเปนพลเมืองไทยที่พรอมมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
สังคมโลก
2.2 มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ในศาสตรที่ตนศึกษา และทักษะดํารงชีวิตภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงองคความรูกับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถประยุกตวิชาการ
เพื่อพัฒนาสรางสรรคใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงภายใตบริบทของสังคม
2.3 มีความรูรอบและเทาทันความเปนไปในกระแสโลก พรอมสรางคุณคาตนเองใหเหมาะสมตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.4 รูรักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการรวมมือรวมใจในการทํางานรวมกับผูอื่น
โดยในปการศึกษา 2560 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตในแตละดาน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 91 โครงการ ซึ่งแบงเปนประเภทกิจกรรมไดดังนี้
ประเภทกิจกรรม
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

จํานวนโครงการ
28 โครงการ
12 โครงการ
32 โครงการ
14 โครงการ
5 โครงการ

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

93

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการ
ใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนิสิต โดย 1) จัดทําคูมือประกันคุณภาพนิสิตเผยแพรผานทางเว็บไซตของ
กองกิจ การนิ สิ ต เพื่ อให ความรูดานกระบวนการคุณ ภาพ PDCA แกนิ สิ ตทั่วไป 2) มีการมอบคูมือประกัน
คุณภาพนิสิตแกองคกรกิจกรรมนิสิตเพื่อใชเปนแนวทางในการนําหลักการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6
มาตรฐานไปใชในการดําเนินกิจกรรมนิสิตไดอยางมีประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต และ
กลุมผูนําองคกรกิจกรรมนิสิต ดังนี้
3.1 โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพ จัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ กองกิจการ
นิสิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตทั่วไปสามารถเรียนรูและนํากระบวนการคุณภาพ PDCA ไปประยุกตใชใน
การวางแผนการเรียน การดําเนิ น กิจกรรม ตลอดจนการดําเนินชีวิตของนิสิต ซึ่งนิสิตที่เขารวมโครงการมี
ความรูดานกระบวนการคุ ณ ภาพเพิ่ มขึ้น หลั งจากเข ารวมโครงการอยูในระดับ มาก ค าเฉลี่ ย 3.99 มี ความ
คิดเห็นวาสามารถนําความรูดานกระบวนการคุณภาพ PDCA ที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.94
3.2 โครงการสงเสริมประกันคุณภาพนิสิต จัดขึ้นระหวางเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนิสิตมีการดําเนินกิจกรรมอยางมีคุณภาพและเพื่อเปนการใหนิสิตไดเรียนรูและซึม
ซับกระบวนการคุณภาพผานกิจกรรมที่ไดดําเนินการมาตลอดปการศึกษา จึงมอบหมายใหสโมสรนิสิตจัดทํา
รายงานสรุป ผลการดํ าเนิ น งานขององค กรกิจ กรรมนิสิต โดยมีการประเมิน ผลการบรรลุเปาหมาย ปจ จัย
ความสํ าเร็ จ ป ญ หาอุ ป สรรคในการดํ าเนิ น งาน ตลอดจนข อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ งจากการ
ดําเนินงานที่ผานมา เพื่อถายทอดใหแกผูนําองคกรกิจกรรมนิสิตรุนตอไป และมีการจัดทํารายงานประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรกิจกรรมนิสิตในระดับสโมสร ตามเกณฑประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 มาตรฐาน
โดยมีองคกรกิจกรรมนิสิตเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมายที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 87.04
3.3 โครงการฝกอบรมผูนํานิสิต : ผูนําตนกลาสูศาสตรแหงแผนดิน ปการศึกษา 2561 ระหวาง
วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 เพื่อวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2561 และใหความรู
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกผูนํานิสิตรุนใหมทั้ง 4 วิทยาเขต
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป ในภาพรวมหลังจากการดําเนินกิจกรรมโครงการจะมีการ
ประเมินผลความสําเร็จและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน อาทิ โครงการเรียนรูการทํางาน
องคกรสื่อสาร เตรียมความพรอมสูสากล โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อให นิสิตได เรียนรูกระบวนการทํางานของ
องคกรสื่อสารมวลชน และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน อีกทั้งไดเรียนรูถึงประสบการณ
ในการทํางานจริง ซึ่งการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคพบวานิสิตไดเรียนรูถึงประสบการณในการ
ทํางานจริง ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 และนิสิตไดเรียนรูกระบวนการทํางานขององคกรสื่อสารมวลชน ใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.04 ทั้งนี้จากการดําเนินโครงการพบวาการประสานงานขอใชรถจากกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ไมเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่เขารวม จึงเห็นควรจางเหมารถจากภายนอกเพื่อใชในโครงการ
สวนหนึ่ง
โครงการปองกันการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดเรียนรูและเขาใจ
ความหมายของโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และรูจักปองกันความเสี่ยงตอการติดเชื้อ HIV ซึ่งการ
ประเมิ น ผลความสํ าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค พ บว านิ สิ ต มี ก ารรั บ รู แ ละเข าใจความหมายของโรคเอดส แ ละ
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โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 และนิสิตมีการรับรูเพื่อการปองกันความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อ HIV ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.61
โครงการนิ สิ ตรุ น ใหม ไม ยุ งเกี่ ย วอบายมุ ข จั ดขึ้ น โดยมี วัต ถุป ระสงคเพื่ อให นิ สิตไดเรีย นรูเกี่ย วกั บ
ผลกระทบของอบายมุขทั้ งหลายที่สงผลเสียตอสุขภาพ และสรางจิตสํานึกที่ดีสรางภูมิคุมกัน รวมถึงความ
ตระหนักใหแกนิสิตในการหลีกเลี่ยงอบายมุข ซึ่งการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคพบวา นิสิตมี
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของอบายมุ ข อยู ในระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย 4.50 นิ สิ ต ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในการหลีกเลี่ยงอบายมุขในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54 และนิสิตเกิดจิตสํานึก และรูจักปองกัน
ตนเองใหหางจากอบายมุขในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54 ทั้งนี้จากการดําเนินโครงการพบวาการจัดกิจกรรม
กําหนดระยะทั้งวัน แตมีนิสิตจํานวนหนึ่งที่เขารวมโครงการขอออกกอนเวลาเลิกกิจกรรม จึงเห็นควรปรับ
กําหนดการใหมีความเหมาะสม และสามารถใหทุกคนเขารวมไดตลอดกิจกรรม
โครงการปนรักสูนอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดรับทราบและตระหนักถึงปญหาสังคม เรียนรูที่
จะเอื้อเฟอเผื่อแผแกบุคคลที่ดอยโอกาส ซึ่งการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคพบวานิสิตไดรับรูถึง
ปญหาสังคมในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 และนิสิตไดรับความรูเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการปองกันความ
พิการในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 4.42 นิสิตไดรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผแกบุคคลที่ดอยโอกาสในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.80 ทั้งนี้จากการดําเนินโครงการพบวามีนิสิตบางกลุมที่เขารวมโครงการใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมไมเต็มที่ จึงไดมีการปรับรูปแบบการจัดแบงกลุมนิสิต และมอบหมายภาระงานในแตละกลุมให
ชัดเจนเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมไดทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
โครงการถวายเทียนพรรษาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัน
สํ า คั ญ ทางพุ ท ธศาสนา ให นิ สิ ต เห็ น ถึ งความสําคั ญ ของวัน ทางพระพุ ท ธศาสนา และเสริม สรางคุณ ธรรม
จริ ย ธรรมให แ ก นิ สิ ต ซึ่ ง ผลการประเมิ น พบว า นิ สิ ต เห็ น ความสํ า คั ญ ตระหนั ก ถึ ง ความเป น ไทยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สืบทอดกันมาในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.64 นิสิตมีความเห็นวาเปนกิจกรรมสราง
จิตสํานึกที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 และเห็นวาเปนกิจกรรมสงเสริมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา ในระดับมากที่สุด 4.61 ทั้งนี้จากการดําเนินโครงการพบวาในปนี้มีผูเขารวมโครงการนอยกวา
เนื่องจากวันจัดโครงการเปนชวงใกลวันหยุดนขัตฤกษติดตอกัน จึงเห็นควรวาการจัดโครงการในครั้งตอไปควร
กํ าหนดช ว งระยะเวลาให มีความเหมาะสมสอดคล องกั บ ความสะดวกของนิสิต และบุค ลากรที่ จ ะเขาร ว ม
โครงการ นอกจากนี้เสนทางการเดินขบวนแหเทียนพรรษามีระยะทางไกล จึงทําใหนิสิตที่รวมขบวนมีความ
เหนื่อยลา จึงเห็นควรเสนอปรับเสนทางการเดินทางใหสั้นลงแตผานเสนทางที่เขาถึงผูคนที่มีความสนใจเขา
รวมทําบุญ
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมี
การกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จไว ซึ่งในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ดังนี้
เปาประสงคยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางระบบเพื่อการพัฒนานิสิตดานสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิตดานนวัตกรรม จํานวนผลงานที่นิสิตไดรับรางวัล
28 ผลงาน
เชิงบูรณาการของนิสิตใหนิสิตมีทักษะ ดานนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
ทางปญญาเพื่อสามารถสรางสรรค
นวัตกรรมเชิงบูรณาการหลากหลาย
สาขาและเปนที่ยอมรับ สามารถแขงขัน
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เปาประสงคยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ผลการดําเนินงาน
ได และใหประชาคม/ สาธารณะเกิดการ
รับรูผลงานหรือรางวัลดานนวัตกรรมเชิง
บูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทักษะทางปญญา เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมของการเปนพลเมืองโลก
นิสิตมีทักษะทางปญญา ภาษาอังกฤษ รอยละของนิสิตที่สอบผานเกณฑวัดมาตรฐาน รอยละ 91.27
เพื่อการสื่อสาร และสามารถอยูรวมกัน กลางดานภาษาอังกฤษ
ในสังคมโลกได
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนากิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับสมรรถภาพทางกายของนิสิตที่เขารวม
เกณฑดี
สุขภาพดี
โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ
เพื่อใหนิสิตปรับตัวในการใชชีวิตในรั้ว รอยละของนิสิตที่รับบริการใหคําปรึกษามี
รอยละ 97.50
มหาวิทยาลัยอยางมีความสุข
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางและพัฒนาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต
นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษ ตรศาสตร มี ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการดาน คาเฉลี่ย 4.31
คุณภาพชีวิตที่ดี
สวัสดิภาพและสวัสดิการ
จากคะแนนเต็ม 5
ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดวยศาสตรแหงแผนดิน เพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกใหเกิดความยั่งยืน
นิสิตมีจิตสาธารณะ และจริยธรรมสากล
รอยละของนิ สิตที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมจิต
69.95
อาสา
รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมจิต
76.01
อาสาที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสรางบัณฑิตสูความเปนพลเมืองโลก
นิสิต บุคลากร และศิษยเกา มีคุณธรรม จํานวนนิสิต บุคลากร และศิษยเกาที่ไดรับ
23 คน
จริยธรรม
การเชิดชูดานคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตรที่ 8 การสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งการเรียนรูขามวัฒนธรรม
นิสิตเห็นความสําคัญของการธํารง
จํานวนโครงการพัฒนานิสิตสูสากล โดย
2 โครงการ
วัฒนธรรมไทย และยอมรับวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนนิสิตทั้ง inbound และ
หลากหลาย
outbound
ยุทธศาสตรที่ 9 การสงเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
เพื่อพัฒนาความสามารถทางกีฬาของ อันดับของกีฬามหาวิทยาลัย
อันดับ 5
นิสิตสูระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อ จํานวนนิสิตที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน
16 คน
พัฒนาผลการเรียนนักกีฬา พรอมๆ กับ ทีมชาติ
การสนับสนุนสงเสริมขวัญและกําลังใจ จํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัลการแขงขันในระดับ
4 คน
นักกีฬา
นานาชาติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักกีฬามหาวิทยาลัย
รอยละ 80
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6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา สําหรับ
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2559 พบวามีการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนทั้ง 4 ตัวชี้วัด ซึ่งในปการศึกษาดังกลาวมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
เพื่ อพั ฒ นานิ สิตภายใตโครงการขับเคลื่ อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยพลังนิสิต นักศึกษา และปรับ
รูปแบบการใหบริการเพื่อเสริมสรางทักษะและสุขภาวะใหแกนิสิต มีการจัดตั้งศูนยสุขภาวะนิสิต (KU Happy
Place Center) และศูนยสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล (KU International Hub) ซึ่งจากผลการ
สํารวจ พบวา มีอาจารยรูจักศูนยสุขภาวะนิสิต รอยละ19.5 นิสิตรูจักศูนยสุขภาวะนิสิต รอยละ 56.5 จึงมี
ขอเสนอแนะเห็ น ควรเพิ่ มการประชาสั มพั น ธและผลักดัน การดําเนิน งานของศูน ยสุขภาวะนิสิต และศูน ย
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล (KU International Hub) ใหเปนที่รูจักสําหรับนิสิตและคณาจารย
มากยิ่งขึ้น โดยสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่ อง และใหนิสิตมีสวนรวมในการใชพื้นที่ของศูนยทั้ง
2 แหงใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการนําขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจากปการศึกษา 2559 มาดําเนินการในป
การศึกษา 2560 โดยมีการสงเสริมการดําเนินงานของศูนยสุขภาวะนิสิต (KU Happy Place Center) ใหเปน
ที่รูจักสําหรับนิสิตและคณาจารยมากยิ่งขึ้น โดยสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาสุขภาวะ
ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยเชิญบุ คคลที่มีชื่อเสี ยงจากภายนอกมารวมโครงการเพื่ อเป นการสรางความ
นาสนใจและประชาสัมพันธใหนิสิตและคณาจารยรูจักมากยิ่งขึ้น อาทิ ไดเชิญคุณนิดา พัชรวีระพงษ หรือคุณ
แตงโม ดารานักแสดง และแพทยหญิงเบญจพร ตันตสูติ หรือคุณหมอมินบานเย็น เจาของเพจดัง “เข็นเด็กขึ้น
ภูเขา” มารวมเสวนาในโครงการเปลี่ยนความเศราให เป นความสุข โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเขาใจ
เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การชวยเหลือและรักษาโรคซึมเศรา พรอมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับบุคคล
ที่มีประสบการณเกี่ยวกับโรคซึมเศราในแนวทางและการใชชีวิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 และ
โครงการพัฒ นาสุขภาวะใหนิสิตมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการความเครียด พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการผอนคลายความเครียดที่หลากหลาย โดยเชิญคุณณัฐพล เสมสุวรรณ (คุณแซม) ผูกาวผานอุปสรรค และ
สรางแรงบันดาล มารวมเสวนา
สําหรับการประเมินความสําเร็จตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2560 สะทอนให
เห็นวามหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการดูแลชวยเหลือนิสิตโดยมีการจัดตั้งศูนยสุขภาวะนิสิต (Happy Place
Center) ขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการทําหนาที่ดูแลชวยเหลือนิสิตดานสุขภาวะ บริการใหคําปรึกษาแกนิสิต
และใหการดูแลชวยเหลือนิสิตพิเศษ ซึ่งสะทอนไดจากผลการประเมิน คือ รอยละ 97.50 ของนิสิตที่รับบริการ
ใหคําปรึกษามีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ทั้งนี้การดูแลชวยเหลือนิสิตภายใตการจัดตั้งศูนยสุขภาวะ
นิสิต (Happy Place Center) ควรสงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนิสิต ใหมี
ความเขมแข็งครอบคลุมทุกวิทยาเขต ในปการศึกษา 2561 เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาและใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ในปที่ผานมาการดําเนินกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนไดมีการ
บูรณาการรวมกันระหวางสวนกลางและคณะ รวมถึงมีความรวมมือกับเครือขายภายนอกเพิ่มมากขึ้น อาทิ
มูลนิธิรากแกว มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรม และสงเสริมให
นิสิต มีสวนรวมในการทํ างานจิตอาสาเพื่ อสังคมสว นรวมมากยิ่ งขึ้น สํ าหรับในป การศึกษา 2561 การจั ด
กิ จ กรรมบํ าเพ็ ญ ประโยชน ค วรส งเสริ ม ให อ งค ก รกิ จ กรรมนิ สิ ต เป น ผู คิ ด สร างสรรค กิ จ กรรมด านบํ าเพ็ ญ
ประโยชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกลาวควรมีความตอเนื่องและมีความยั่งยืนใน
การดําเนินกิจกรรม
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน
การประเมินเปาหมาย
ตัวบงชี้ เปาหมาย ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
สกอ.ที่ 1.5 6 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
5.00
4.00
บรรลุ
ไมบรรลุ
(ไดขอ 1, 2, 3, 4 คะแนน คะแนน
และ 6)

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
1.5-1-1
1.5-3-1
15.-3-2
1.5-3-3
1.5-4-1
1.5-4-2
1.5-4-3
1.5-4-4
1.5-4-5
1.5-6-1
1.5-6-2

ชื่อเอกสาร
แผนพัฒนานิสิต
โครงการอบรมความรูดานประกันคุณภาพ
โครงการสงเสริมประกันคุณภาพนิสิต
โครงการฝกอบรมผูนํานิสิต: ผูนําตนกลาสูศาสตรแหงแผนดิน ปการศึกษา 2561”
โครงการเรียนรูการทํางานองคกรสื่อสาร เตรียมความพรอมสูสากล
โครงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โครงการนิสิตรุนใหมไมยุงเกี่ยวอบายมุข
โครงการปนรักสูนอง
โครงการถวายเทียนพรรษา
โครงการพัฒนาสุขภาวะ”กาวผานความเครียด”
โครงการเปลี่ยนความเศราใหเปนความสุข

แหลงขอมูล : กองกิจการนิสิต
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : กองกิจการนิสิต
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒ นางานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีระบบและ
กลไกการบริห ารอย างครบวงจร โดยมี สวนงานสนับ สนุ น งานวิจัย ได แก สถาบั น วิจัยและพัฒ นาแห ง มก.
สํานักหอสมุด สํานักบริการคอมพิวเตอร และสํานักงานบริการวิชาการ ที่บริหารจัดการงานวิจัย สนับสนุน
เครื่องมือวิทยาศาสตร จัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเปนคลังความรู ใหบริการระบบเครือขายนนทรีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีสูการใชประโยชน
โดยในปการศึกษา 2560 นั้น มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมวิชาการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการสรางแรงจูงใจ ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน และสนับสนุนคาเดินทาง
ของนั ก วิ จั ย ในการนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ นานาชาติ เป น ผลให มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตรมี ผ ลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นอยางตอเนื่อง สามารถผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมทั้งสิ้นจํานวน 3,485 ผลงาน
และได รั บ เงิน สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสรางสรรคทั้ งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย จํ านวนทั้ งสิ้ น
2,049,803,090.41 บาท โดยแบงเปนประเภทแหลงทุน ดังนี้
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 316,373,624.32 บาท
2. เงินสนับสุนนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 1,733,429,466.09 บาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงชี้ โดย
มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.72 คะแนน อยูใน
ระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบงชี้ที่

ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
เปาหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ
ประเมิน
ประเมิน
กรรมการ
กรรมการ
ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือ
ตนเอง
ตนเอง
สัดสวน)
สัดสวน)

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการ
6 ขอ
6 ขอ
บริหารและพัฒนางานวิจยั
หรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
4.50 147.58
4.61
และงานสรางสรรค
คะแนน
32
2.3 ผลงานทางวิชาการของ 4.45 145.58
4.55
อาจารยประจําและนักวิจัย คะแนน
32
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ

6 ขอ
147.58
32
145.58
32

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4.61

4.61

4.61

ดีมาก

ดีมาก

4.55

4.55

4.55

ดีมาก

ดีมาก

4.72

4.72

ดีมาก

ดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

เปาหมาย

6 ขอ

กรรมการ
ประเมิน


ประเมิน
ตนเอง


ขอที่

ประเด็นการพิจารณา

1.





2.







3.
4.





5.





6.

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค
หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยและงานสรางสรรค
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจน
ยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบ 6 ขอ ดังนี้
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. บริหารจัดการ
และพั ฒ นาระบบสารสนเทศงานวิจัย เพื่อเปน ศูน ยกลางในการใหบ ริการ/แลกเปลี่ย น/เชื่อมโยงขอมูลกั บ
หนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบและบริการ
สารสนเทศงานวิจัยดําเนินงานดังนี้
1.1 ระบบฐานข อมู ล การบริห ารจั ดการงานวิจัย ทุ น อุด หนุ น วิจั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
(ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) (2.1-1-1) เปนระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการ
งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยใหสามารถเชื่อมโยงตั้งแตการเสนอขอโครงการวิจัยการพิจารณาจัดสรร
ทุนการตอบรับทุนและการเบิกจายเงินจนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยโดยอาจารย/นักวิจัยสามารถ
เสนอขอเสนอโครงการวิจัยตอบรับทุนและสงรายงานผลงานวิจัยผานระบบดังกลาว นอกจากนี้ยังไดเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการจายเงินอุดหนุนวิจัย มก. ใหอาจารย นักวิจัยโดยใชระบบการโอนเงินออนไลน และ
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มีการแจงเตือนขอความการโอนเงินทาง SMS และ E-mail เมื่อโอนเงินเรียบรอยแลว และขอมูลจากระบบจะ
ส งต อ เข า สู ร ะบบ NRPM ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิจั ย แห งชาติโดยตรงและได เชื่ อมโยงไปยั งระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.2 ระบบบริห ารเงิน ทุ น อุดหนุ น วิจั ยภายนอกมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (http://research.
rdi.ku.ac.th/kurx) (2.1-1-2) เป น ระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ ใช ในการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย
ภายนอก ใหสามารถเชื่อมโยงตั้งแตขอเสนอโครงการวิจัย สัญญารับทุน การเบิกจายเงินวิจัย โดยอาจารย/
นักวิจัยสามารถเขาไปบันทึกสัญญารับทุน ขออนุมัติเบิกเงิน และสามารถติดตามสถานภาพการเบิกจายเงิน
ผานระบบ รวมทั้งยังไดเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจายเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. โดยใชระบบการโอน
เงินออนไลน และมีการแจงเตือนขอความการโอนเงินทาง SMS และ E-mail เมื่อโอนเงินเรียบรอยแลว ขอมูล
จากระบบจะเชื่อมโยงไปยังระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.3 ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://research.
rdi.ku.ac.th/kur3) (2.1-1-3) เป น ระบบรวบรวมงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค ข องอาจารย /นั ก วิ จั ย ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยขอมูลโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ยกเวนทุนอุดหนุนวิจัยมก.) ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการผลงานนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานอื่นๆ ผลงานทรัพยสินทางปญญาการใชประโยชนของงานวิจัยและการไดรับประกาศ
เกียรติคุณ/รางวัลการวิจัย และขอมูลจากระบบสามารถสรางรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหนวยงาน
โดยขอมูล ที่ เก็บ จะถู กตรวจสอบให ถูกต องจากอาจารย/นักวิจัย เพื่ อให ไดขอมู ลทุ กเรื่องไดรับ ความเชื่อถื อ
นอกจากนี้ยังเชื่อมตอสงไปยังระบบภาระงานอาจารย (http://ku-work.ku.ac.th) และระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (http://qais.ku.ac.th) ซึ่งจะชวยลดการใหขอมูลซ้ําซอนของอาจารย
และนักวิจัย
1.4 ระบบติ ด ตามโครงการวิ จั ย (https://research.rdi.ku.ac.th/tracking) (2.1-1-4) เป น ระบบ
ติดตามโครงการวิจัย มก. โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อใหอาจารย/นักวิจัย สามารถติดตามสถานะโครงการวิจัย
ของตนเอง ตั้ งแต การรั บ ข อเสนอโครงการวิจัย การพิจ ารณาจัดสรรทุ น การสงรายงานวิจัย การติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย การจัดซื้อครุภัณฑ การเบิกจายเงิน จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ 2) เพื่อใหหนวยงาน
สามารถติดตามสถานะโครงการวิจัยของอาจารย/นักวิจัยในสังกัด และสามารถนําขอมูลของหนวยงานไป
วิเคราะห และวางแผนงานวิจั ย ของหน วยงาน และ 3) เพื่อติดตามการดําเนิน งานของเจาหน าที่ ในแตล ะ
กระบวนงานเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยการทํางานจะผานระบบและเปนรายงานขอมูล
อัตโนมัติทั้งหมด
1.5 ระบบสืบคนขอมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหรือที่เรียกวา “KUForest” (http://
research.rdi.ku.ac.th/forest) (2.1-1-5) เปนระบบเผยแพรและสืบคนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดวยเหตุผล
ความหลากหลายในการคนหา เชน รายชื่อบุคลากรอาจารยผลงานรางวัลอื่นๆ รวมทั้งวารสารและงานตีพิมพ
ที่มีอยูในฐานขอมูลทั้งหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และขอมูลอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และเชื่อมตอ
กับบัณฑิตวิทยาลัย สํานักหอสมุด และกองการเจาหนาที่ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยของอาจารย/
นักวิจัย มก. ทั้งภายในและภายนอก มก. รวมทั้งสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เขากับระบบ NRPM ระบบ
บริหารงานวิจัยแหงชาติ และระบบคลังขอมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR)
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติอีกดวย
1.6 ระบบฐานขอมู ลวารสาร จํานวน 2 ฐานขอมูล ไดแก วารสาร Agriculture and Natural
Resources (http://anres.kasetsart.org) (2.1-1-6) เดิ ม ชื่ อ วารสารวิ ท ยาสารเกษตรศาสตร สาขา
วิ ท ยาศาสตร และวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (http://kjss.kasetsart.org) เดิ ม ชื่ อ
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร ซึ่งวารสารทั้งสองเปนวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร และได รั บ การยอมรั บ อยู ในฐานข อ มู ล ระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ชาติ อยู ในฐานข อ มู ล
SCOPUS, ScienceDirect, ASEAN Citation Index (ACI) และ TCI ซึ่งระบบฐานขอมูลวารสารฯ ไดรวบรวม
ขอมูลบทความตีพิมพตั้งแตป พ.ศ. 2523 ถึงปจจุบันอาจารย/นักวิจัย/นิสิตนักศึกษา/ผูสนใจทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถสืบคนและดาวนโหลดขอมูลเพื่อใชอางอิงและใชประโยชนในการทําวิจัยไดจาก
เว็บไซตดังกลาว
ภาพแสดงการเชื่อมโยงของระบบฐานขอมูลงานวิจัย มก.

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- ห อ งปฏิ บั ติ งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค หรื อ หน ว ยวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค หรื อ ศู น ย
เครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่ งอํ านวยความสะดวกหรือการรัก ษาความปลอดภัยในการวิจั ยหรืองานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร า งสรรค การจั ด ให มี ศ าสตราจารย อ าคั น ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย รั บ เชิ ญ
(Visiting Professor)
2.1 หองปฏิบัติงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
เป น หน วยงานกลางที่ ดํ าเนิ น การประสานและบริ ห ารจั ดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลั ย รวมทั้ งบริ การให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิจัยผานหนวยที่ปรึกษาวิจัย ดําเนินการโดยจัดผูทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญแตละสาขาให
คํ า ปรึ กษาแนะนํ า อาจารย นั กวิ จั ย ในการเขีย นข อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง และการ
วิเคราะหทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และการตรวจภาษาผลงานวิจัย
ที่ เสนอตี พิ มพ ในวารสารนานาชาติ ตามประกาศสถาบั น วิจัย และพั ฒ นาแห ง มก. เรื่อง หลั ก เกณฑ ก าร
ให บ ริการปรึ กษาวิ จั ย โดยในปการศึ กษา 2560 ได ให บ ริการปรึ กษาวิจัย แกอาจารยนักวิจัย จํานวน 166
รายการ (2.1-2-1, 2.1-2-2)
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มหาวิทยาลัยมีฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร ภายใตสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มก. เปนศูนยเครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยในการใหบริการหองปฏิบัติงานวิจัย มีทรัพยากรที่เปนเครื่องมือ
และอุปกรณวิทยาศาสตรเฉพาะทางเพื่อใหบริการเตรียมตัวอยางและวิเคราะหตัวอยาง สนับสนุนการเรียน
การสอน และให คํ า ปรึก ษาแนะนํ า ด า นเทคนิค การใชเครื่องมือ และวิเคราะห ตั ว อยาง ไดแ ก การบริก าร
วิ เคราะห วิ จั ย ด านเคมี การวิ เคราะห ส ารพิ ษ งานทางด า นพั น ธุ วิ ศ วกรรม การบริก ารกล อ งจุ ล ทรรศน
อิเล็กตรอน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ โดยหองปฏิบัติการวิจัยมีระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยที่
ไดมาตรฐาน (2.1-2-3, 2.1-2-4, 2.1-2-5)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีอาคารปฏิบัติการ หนวยวิจัย/ศูนยวิจัย หองปฏิบัติการกลางและ
หองปฏิบัติการที่มีทรัพยากรซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยกระจายอยูตามคณะวิชาและวิทยาเขต อาทิ (2.12-6)
- อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร
- ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน คณะวนศาสตร
- ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานไผ คณะวนศาสตร
- หนวยวิจัย Production and Manufacturing คณะวิศวกรรมศาสตร
- หนวยวิจัย Logistics and Supply Chain Management คณะวิศวกรรมศาสตร
- หนวยวิจัย Applied Statistics and Quality Control คณะวิศวกรรมศาสตร
- หนวยวิจัย Performance Measurement คณะวิศวกรรมศาสตร
- ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
- หนวยวิจัยทรัพยากรพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุพืช คณะเกษตร
- หนวยวิจัยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ คณะเกษตร
- หนวยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและการใชประโยชน คณะเกษตร
- ศูนยเครื่องมือหองปฏิบัติการกลาง (Central Lab) คณะสัตวแพทยศาสตร
- หองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร
- หองปฏิบัติการกีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
- หองปฏิบัติการกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน คณะเกษตร กําแพงแสน
- หองปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมี คณะเกษตร กําแพงแสน
- หองปฏิบัติการฟสิกสของดิน คณะเกษตร กําแพงแสน
- หองปฏิบัติการวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
- หองฝกจําลองเครื่องเย็น คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
- หองฝกจําลองการเดินเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
- หองปฏิบัติการไฟฟาเรือและอุปกรณทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
- หองปฏิบัติการวิจัยสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร
- หองปฏิบัติการศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ (KU-SALL) คณะมนุษยศาสตร
- หองปฏิบัติการ English Learning Resource Center คณะมนุษยศาสตร
- หองปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร
- หองปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตรอน (วงปไม) คณะวนศาสตร
- หองปฏิบัติการเยื่อและกระดาษ คณะวนศาสตร
- หองปฏิบัติการแปรรูปไม คณะวนศาสตร
- หองปฏิบัติการวิเคราะหเสนใยและเคมีผลิตกระดาษ คณะวนศาสตร
- หองปฏิบัติการ Rice Lab คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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- หองปฏิบัติการ Food Safety คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- หองปฏิบัติการทางประสาทสัมผัส คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- หองปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- หองปฏิบัติการวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- หองปฏิบัติการระบบสารสนเทศประยุกต คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- หองปฏิบัติการเครือขายขั้นสูงและคอมพิวเตอรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมดานชีวภาพ คณะสิ่งแวดลอม
- หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมดานนิเวศ คณะสิ่งแวดลอม
- หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอมดานเคมี คณะสิ่งแวดลอม
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
- ฯลฯ
มหาวิทยาลัยมีศูนยวิจัยและสถานีวิจัยจํานวน 21 แหงกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ เพื่อใหบริการ
พื้นที่/แปลงทดลองวิจัย ทําการคนควาวิจัยตามความตองการของชุมชน ซึ่งเปนการสนับสนุนการทําวิจัยของ
อาจารย นักวิจัย และนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนยวิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไดแก
1. สถานีวิจัยดอยปุย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
2. สถานีฝกนิสิตวนศาสตรดอยปุย (หวยคอกมา) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
3. สถานีฝกนิสิตวนศาสตรหวยทาก อําเภองาว จังหวัดลําปาง
4. สถานีวิจัยเพชรบูรณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
5. สถานีวิจัยลพบุรี อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
6. สถานีวิจัยปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
7. สถานีฝกนิสิตวนศาสตรวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
8. ศู น ย วิ จั ย ข า วโพดและข า วฟ า งแห ง ชาติ และสถานี วิ จั ย พื ช ไร สุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ อํ า เภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
9. สถานีวิจัยทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
10. สถานีวิจัยเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
11. สถานีวิจัยประมงศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
12. สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด
13. สถานีวิจัยกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14. สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
15. สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
16. สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
17. สถานีฝกนิสิตวนศาสตรหาดวนกร อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
18. สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
19. สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
20. สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
21. สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร (เพนียด) อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
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ภาพแสดงสถานที่ตั้งของศูนยวิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.2 ห อ งสมุ ด หรื อ แหล ง ค น คว า ข อ มู ล สนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยทําหนาที่เปน
คลังความรูของมหาวิทยาลัย โดยการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการในรูปแบบฉบับพิมพและฉบับ
อิ เล็ กทรอนิ กส อี กทั้ งการจั ดกิ จ กรรมส งเสริมการเรีย นรูให กับ ผู ใชบ ริการ ที่ป ระกอบดว ย นิ สิต อาจารย
นั ก วิ จั ย บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค คลภายนอก โดยในป ก ารศึ ก ษา 2560 (1 สิ งหาคม 2560 -31
กรกฎาคม 2561) สํานักหอสมุดไดดําเนินงานภายใตตามแผนยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดที่มีเปาประสงค
คือ การบริการที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย อยางมีคุณภาพและใหความสําคัญ
กับการบริการวิชาการแกสังคม โดยมีการดําเนินงานเชิงรุกและตระหนักถึงการใหบริการเปนสิ่งสําคัญ พรอม
กันนั้น ไดดําเนินการพัฒนาหนวยงานใหเปนคลังความรูของมหาวิทยาลัย เปนคลังความรูดานการเกษตรของ
ประเทศไทย เปนหองสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมตามนโยบายการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยและมหาวิทยาลัยสีเขียว
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2560 ประกอบดวย
1) จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งานสร างสรรค สํ า นั ก หอสมุ ด ได
จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบไวใหบริการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2560 ไดดําเนินการสํารวจความตองการของผูรับบริการ และการเพิ่ม
ช อ งทางการเสนอแนะทรั พ ยากรสารสนเทศให แ กผู รับ บริก าร รวมทั้ งได จั ด กิ จ กรรมการมี ส ว นรว มของ
ผูรับบริการ
ปจจุบันสํานักหอสมุดมีฐานขอมูลเพื่อใหบริการรวม 44 ฐาน ซึ่งเปนฐานที่สํานักหอสมุดบอกรับเอง
32 ฐาน และฐานขอมูลที่ทาง สกอ. บอกรับใหอีก 12 ฐาน ตัวอยางฐานขอมูลที่ใหบริการ ไดแก Academic
Search complete, Scopus, ASME, Wiley, Web of Science, ScienceDirect เปนตน (2.1-2-7)
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่มีใหบริการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของสํานักหอสมุด บางเขน
ห องสมุ ด คณะ และห องสมุ ดวิท ยาเขต มี จํ านวนรวมทั้งสิ้น จํานวน 576,930 ชื่อ/จํ านวน 965,685 เล ม
ประกอบดวย หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศทั้งที่เปนฉบับพิมพ
และฉบับอิเล็กทรอนิกส
2) โครงการพั ฒ นาคลั ง ความรู ดิ จิ ทั ล และฐานข อ มู ล จดหมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและบันทึกขอมูลองคความรูซึ่งเปนผลงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยที่
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สั่ งสมมาเป น เวลายาวนานให ได รั บ การเก็ บ รัก ษาและสามารถใหบ ริการอยางเป น ระบบในรูป ดิจิทั ล ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อการสรางฐานความรูที่เขมแข็งของมหาวิทยาลัย และเพื่อการใชประโยชนทั้งในเชิงการ
อางอิงทางวิชาการ ตลอดจนการเผยแพรสูสังคม ไดอยางเปนรูปธรรม (2.1-2-8)
3) โครงการหองสมุดเพื่ อเกษตรกรไทย โครงการฯ มีวัตถุ ป ระสงคเพื่อสนับ สนุน ใหเกษตรกรไทย
เขาถึงแหลงความรูดานการเกษตรไดโดยสะดวก และเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใชฐานความรูในการพัฒนาและ
แกปญหาการผลิตดานการเกษตร โดยเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเขาถึงคลังความรูดิจิทัลดานการเกษตร และ
พั ฒ นาระบบบริการตอบคําถาม “กู รูเกษตรศาสตร” ด วยฐานความรูในยุคเศรษฐกิจ ดิ จิทัล ตามนโยบาย
Thailand 4.0 (2.1-2-9)
ตารางแสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดและหองสมุดเครือขายในฐานขอมูล
ทรัพยากรหองสมุด (INNOPAC MILLENNIUM) (ขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561)
ทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุดและ
หองสมุดเครือขาย
หนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
วิทยานิพนธ/ปญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ/ปญหาพิเศษ
อิเล็กทรอนิกส
วารสาร
วารสารอิเล็กทรอนิกส
สื่อโสตทัศนวัสดุ
รวม

ภาษาตางประเทศ

ภาษาไทย

รวม

จํานวนชื่อ จํานวนเลม จํานวนชื่อ จํานวนเลม จํานวนชื่อ
198,231
20,370
5,185

275,842
9,520

233,720
213
49,900

519,446
115,095

431,951
20,583
55,085

3,607

46,499

50,106

1381
140
7,573
236,487

1848
18
8,245
340,443

3229
158
15,818
576,930

18,451
303,813

27,331
661,872

จํานวนเลม
795,288
124,615

45,782
965,685

2.3 สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีสํานักบริการคอมพิวเตอรใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2560 มีบริการที่
สนับสนุนงานวิจัย ดังนี้
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเครือขายนนทรี ซึ่งเปนเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้ งเชื่อมตอเครือขายนนทรีเขากั บเครือขายอื่น ๆ ไดแก สํานักงานบริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จากเดิม 5 กิกกะบิตตอวินาที เปน 6 กิกกะบิตตอวินาที
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบอินเตอรความเร็วสูง สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สะดวก
และรวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มจํานวน IP address อีก 65,000 เบอร ใหกับวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับกับจํานวนผูใชงานที่เพิ่มมากขึ้น
ใหเพียงพอตอความตองการใชงาน และยังไดปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือขาย (Firewall) จากเดิม 4 เครื่อง เปน 8 เครื่อง
2) บริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชเปนคลัสเตอรสําหรับงานวิจัย จํานวน 5 เครื่อง ซึ่งมีหนวย
ประมวลผลกลาง 68 คอร มีหนวยความจํารวม 172.9 กิกกะไบต มีขนาดความจุขอมูล 4 เทราไบต (อางอิง:
https://newton.ku.ac.th/ganglia/)
3) บริการแบนวิธสําหรับงานวิจัยโดยไมจํากัดปริมาณ (2.1-2-10)
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4) บริการ KU Cloudbox สําหรับจัดเก็บขอมูลขนาดใหญแบบออนไลนดวยพื้นที่ขนาด 10 กิก
กะไบต เพื่ อ รองรั บ การใช ง านและงานวิ จั ย ของนิ สิ ต และบุ ค ลากร (อ า งอิ ง :http://ocs.ku.ac.th/new/?
page_id=3017)
5) สํานักบริการคอมพิวเตอรไดรวมมือกับบริษัทไมโครซอฟต ประเทศไทย จํากัด นํา Microsoft
Office 365 มาไวบ ริการแกนิสิตและบุคลากร ซึ่ง Microsoft Office 365 มีคุณลักษณะในเรื่องการจัดเก็บ
ขอมูลบน Cloud ที่เรียกวา one drive ซึ่งใหผูใชงานจัดเก็บขอมูลขนาดใหญถึง 1 เทราไบต และสามารถ
ขยายเพิ่ ม ได เ รื่ อ ยๆ ซึ่ ง รองรั บ การจั ด เก็ บ งานวิ จั ย ที่ มี ข นาดใหญ ไ ด (อ า งอิ ง : http://ocs.ku.ac.th/
new/?page_id=3671)
ภาพแสดงโครงสรางเครือขายนนทรี

การจัดอันดับเว็บไซต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย uniRank ™ (ชื่อเดิม 4 International
Colleges & Universities or 4icu.org) ไดจัดอันดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนอันดับที่ 2
ของประเทศไทย และอั น ดั บ ที่ 112 ของเอเชี ย ที่ มี ก ารสื บ ค น และเข า ชมมากที่ สุ ด (อ า งอิ ง : https://
www.4icu.org/ top-universities-asia/) นอกจากนี้จากการจัดอันดับคุณภาพของเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ต า งๆ ตามเกณฑ Webometrics โดยมิ ติ ที่ ใ ช จั ด อั น ดั บ คื อ Visibility, Presence, Transparency และ
Excellence มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการจัดอันดับใหเปนอันดับ 4 ของประเทศไทย และอันดับที่
156 ของเอเชี ย (อ างอิ ง: http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand) จากผลการจั ด อั น ดั บ ล าสุ ด ใน
เดือนกรกฎาคม 2018
ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีระบบ Firewall ใน
การปองกันการบุกรุกโจมตีระบบขอมูล มีระบบสํารองขอมูลในการปองกันขอมูลสูญเสียหรือสูญหาย และมี
การสํ ารองข อมู ลไวที่วิทยาเขตศรีราชาในกรณี เกิดภัย พิบัติที่บ างเขน โดยมีสํานักบริการคอมพิวเตอรเปน
ผูรับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวทางการป อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และ
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร โดยในเบื้ อ งต น ได มี ก ารให ค วามรู พื้ น ฐานแก นิ สิ ต และนั ก วิ จั ย เกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติและสิ่งที่ควรระวังในการใชสารเคมีรวมทั้งวัสดุ-อุป กรณ ทางวิทยาศาสตร และมีการกําหนดแนว
ทางการปองกันและแกไขในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เชน แนวทางการจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงประจําหองปฏิบัติการ
แนวทางการติดตั้งฝกบัวฉีดน้ําภายในหองน้ําของหองปฏิบัติการ เปนตน (2.1-2-11)
2.4 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor)
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1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดการประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งสิ้น
29 ครั้ง แบงเปน การประชุมวิชาการระดับชาติ 17 ครั้ง และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12 ครั้ง
(2.1-2-12) อาทิ
- มหาวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป โดยในป
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย จัดใหมีการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ศาสตร
เกษตรสูเศรษฐกิจสรางสรรค (Agricultural Science: Moving towards Creative Economy) ในระหวาง
วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อให
อาจารย นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ไดนําเสนอผลงานทางวิชาการรวมกับนักวิจัยจากภายนอก และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการรวมกัน โดยเปดโอกาสใหนักวิชาการและผูสนใจเสนอผลงานวิจัยใน 3
หมวดวิชาการ คือ หมวดวิชาเกษตรศาสตรหมวดวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และหมวดวิชา
ศึกษาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- จั ด การประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ วิท ยาเขตกํ าแพงแสน เป น ประจํ าทุ ก ป ไดแ ก การ
ประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้งที่ 14 “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตรกําแพงแสน” ในงานเกษตร
กําแพงแสน ประจําป 2560 วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560
- จัดการประชุมวิชาการระดับชาติที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนประจํา
ทุกป ไดแก การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ในงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2560
- จั ด งาน “มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พ บผู ป ระกอบการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย ไปสู
Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO2018) ณ อาคารจั ก รพั น ธ เ พ็ ญ ศิ ริ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร บางเขน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
- การประชุม International Conference of Agriculture and Natural Resources เมื่อ
วันที่ 26-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมวินเซอรสวีทส
- การประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Kasetsart University Science
and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2018) ในระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม –
1 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 3rd Bilateral Conference between Kyoto
University and Kasetsart University ณ ห อ ง 341 อาคาร 45 ป คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2560
- The International Packaging Research and Innovation Forum & 5th Asian
Packaging Network General Meeting 2017 ระหว า งวั น ที่ 21 – 22 กั น ยายน 2560 ณ ศู น ย ป ระชุ ม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
- งานสัมมนาสัตวปาเมืองไทย ระหวางวันที่ 12-18 ก.พ. 2561 ณ คณะวนศาสตร
2) การจั ดให มีศาสตราจารย อาคั น ตุกะหรือศาสตราจารยรับ เชิญ (Visiting Professor) ในป
การศึ ก ษา 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ได เชิ ญ ผู เชี่ ย วชาญจากภายนอกจํ านวน 63 คน เพื่ อ จุ ด ประสงค ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ เพื่อเสริมทักษะการวิจัยและสงเสริมความรวมมือทางการวิจัยใหกับอาจารย
นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย (2.1-2-13)
3. จัดสรรงบประมาณวิจัยของสถาบันเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและงานวิจัยสรางสรรค มหาวิทยาลัย
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนางานวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ใหสามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
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นําไปใชประโยชนสูสาธารณะชนไดอยางแทจริง จึงไดมีการวางแผน กําหนดกรอบแผนการดําเนินงานวิจัย
สํ า หรั บ โครงการวิ จั ย ที่ เ สนอขอรั บ การสนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ภายใต
โครงการวิจัยในสาขาวิชาการตางๆ ซึ่งจําแนกตามประเภทโครงการวิจัยพื้นฐาน โครงการวิจัยประยุกต และ
โครงการวิจัยพัฒนา เพื่อสรางองคความรูใหมทางวิชาการที่มีคุณภาพผลงานสามารถนําไปตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ และเปนฐานความรูนําไปสูการวิจัยพัฒนาเพื่อใชประโยชนอยางตอเนื่อง รวมทั้งกอเกิด
ประโยชนในอนาคตทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ยิ่งไปกวานั้นจะตองนําไปพัฒนาใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในเชิงการคา เขาสูภาคอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
3.1 สรางเครือขายการวิจัยและพัฒ นาเชิงบูรณาการในทุกมิติทั้งดานเกษตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิ จและการเมื อง โดยอาศัยศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเปน กําลังสํ าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการพัฒนาในระดับ Thailand 4.0 รวมทั้งเปนศูนยกลาง (Hub) และ/หรือศูนย
ประสานงานกลางใหกับหนวยงานวิจัยเครือขาย และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.2 เป นศู น ยกลาง/หน วยประสานงานกลางในฐานะผูที่รับ ผิดชอบโดยตรงในดานการบริห าร
จัด การงานวิจั ย ของมหาวิ ทยาลั ย และมี ส วนรวมในการระดมสรรพกําลัง มั น สมอง เพื่ อสรางองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ อีกทั้งเปนศูนยกลางใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค
เกษตรกร ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหนวยงานเครือขายที่รวมประสานงานอยูได
มีสวนรวมในการผนึกกําลัง ความคิด และรวมกันดําเนินงานวิจัยในรูปแบบของบูรณาการงานวิจัยเพื่อการ
เชื่อมโยงผลงานวิจัยสูสาธารณะชนในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทั้งระดับภายในและภายนอกประเทศใน
ลักษณะของหุนสวน (Partnerships) และมีสวนรวมในการนําผลการวิจัยและพัฒนาที่ไดไปใชประโยชนในการ
แกปญหาและพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม
3.3 สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหม รุนเยาว เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานวิจัย
ขั้น พื้น ฐาน เพื่ อเป น ฐานประสบการณ ให กับ นั กวิจัยรุนใหม โดยหวังวาจะเปนส วนหนึ่ งในการกระตุน เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัย อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
ทุกสาขาวิชาการ
3.4 เสริมสรางกลไก เทคนิค วิธีการ เพื่อการถ ายทอดเทคโนโลยี จากผลผลิตของผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูกลุมเปาหมายอยางเหมาะสม และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาและสราง
ศักยภาพใหกับประเทศตามเปาหมายอยางเปนรูปธรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติงบประมาณวิจัยตามแผนบูรณาการสงเสริม
การวิจัยและพัฒ นา จากงบประมาณแผนดิน จํานวน 457 โครงการ เปนเงิน 300,843,800 บาท จําแนก
ออกเปนแตละประเภทโครงการวิจัย ดังนี้
สรุปรายละเอียดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามแผนบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบูรณาการ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการตอเนื่อง

โครงการใหม

รวม

ประเภทโครงการวิจัย

จํานวน
โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
รายการงบประมาณ : งานวิจัยเพือ่ ถายทอด
เทคโนโลยี/สรางองคความรู
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
1. โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจยั สูประชาชน

80
72

105,833,800 377 195,010,000 457 300,843,800
49,257,200 374 185,410,000 446 234,667,200

11
11

16,710,000
16,710,000

1.1 โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร
1.2 โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10
1

งบประมาณ

16,010,000
700,000

จํานวน
โครงการ

22
22
17
3

งบประมาณ

15,055,000
15,055,000
6,130,000
1,080,000

จํานวน
โครงการ

33
33
27
4
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งบประมาณ

31,765,000
31,765,000
22,140,000
1,780,000
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1.3 โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร

โครงการตอเนื่อง
จํานวน
โครงการ

-

โครงการใหม

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

-

2

รวม

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

7,845,000

2

7,845,000

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
61 32,547,200 352 170,355,000 413 202,902,200
1. โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร
19 12,490,000 137 77,135,600 156 89,625,600
2. โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 41 19,807,200 199 87,691,000 240 107,498,200
3. โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร
1
250,000
16 5,528,400
17 5,778,400
งบประมาณ : งานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี/
8 56,576,600
8 56,576,600
สรางองคความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
5 34,076,600
5 34,076,600
1 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
1 18,000,000
1 18,000,000
สรางความพรอมในการแขงขันของประเทศ
2 โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดเพือ่ ใช
1
3,000,000
1
3,000,000
ประโยชนเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรม
3 โครงการวิจัยศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย 1
1,500,000
1
1,500,000
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
4 โครงการศูนยวิจัยพืชผักแหงเอเซีย
1
9,576,600
1
9,576,600
5 โครงการศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน 1
2,000,000
1
2,000,000
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3 22,500,000
3 22,500,000
6 โครงการศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทาง
1
2,500,000
1
2,500,000
การเกษตรแหงชาติ
7 โครงการสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับ
1 10,000,000
1 10,000,000
บัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพมิ พในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
*8 โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
1 10,000,000
1 10,000,000
โครงการ Super Clusters
3
9,600,000
3
9,600,000
1 การพัฒนาหุนยนตสําหรับกระบวนการขัดและ
1
8,500,000
1
8,500,000
กดผิวระบบสั่นสะเทือนแบบอุลตราโซนิค
สําหรับชิ้นงานโลหะในการเก็บผิวละเอียด
**2 การศึกษาการใชเฟอรฟูรลิ แอลกอฮอล และ
1
400,000
1
400,000
สารประกอบโบรอนในการปองกันการเขา
ทําลายไมของมอดขีข้ ุยในไมยางพารา
3 การวิจัยและพัฒนาแผนฉนวนกันความรอน
1
700,000
1
700,000
จากเสนใยไมยางพาราผสมน้ํายางพารา
ธรรมชาติ
หมายเหตุ: *โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 10,000,000 บาท (บริหารจัดการโดยกองแผนงาน มก.)
**ภายหลังขอถอนโครงการ ซึ่งไดดําเนินการแจงขอถอนโครงการอยางเปนทางการไปยังสํานักงบประมาณแลว
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สรุปรายละเอียดจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
(เงินรายไดสวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
ประเภทโครงการวิจัย
เงินรายได มก.
โครงการทุนสมทบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ รวมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
เงินรายได สวพ.มก.
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย
รุนใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวม

โครงการตอเนื่อง

โครงการใหม

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

7

1,826,333

7

5

682,500

12

2,508,833

รวม

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1,708,800

14

3,535,133

36

5,317,500

41

6,000,000

43

7,026,300

55

9,535,133

ผลสําเร็จของการสนับสนุนทุนวิจัย
ผลสําเร็จของโครงการวิจัยในป พ.ศ. 2560 สรุปเปนภาพรวม ดังนี้
1) สรางองคความรูสาขาตางๆ ที่เปนการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและเปนพื้นฐานในการ
แกปญหา พัฒนาประเทศ
2) สรางองคความรูเชิงบูรณาการดานการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และ
องคความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
3) สรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
4) สรางผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5) สรางผลงานวิจัยเพื่อขอจดสิทธิบตั รหรือรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ
6) พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม
7) สรางทีมวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะและความเปนเลิศทางการวิจัยเฉพาะเรื่อง/ดาน
8) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9) กอใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายการพัฒนาและสรางองคความรูรวมกันระหวางศูนยวิจัยและสถานี
วิจัยของมหาวิทยาลัยกับชุมชนและหนวยงานในพื้นที่เพื่อการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ แ ละมี ก ารเผยแพรผ ลงานวิ จั ย หรือ งาน
สรางสรรค ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดั บชาติหรือนานาชาติ สถาบัน วิจัยและ
พั ฒ นาแห ง มก. มีการสนั บ สนุ น อาจารย และนั กวิจั ยในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุ มวิชาการระดั บ
นานาชาติ โดยการสนับสนุนคาใชจายสวนหนึ่ง (รอยละ 30 ของคาใชจาย) เพื่อใหอาจารยและนักวิจัยไดมี
โอกาสเผยแพรผลงานวิจัย เพิ่มพูนความรู ประสบการณ รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือกับนานาชาติที่
เป น ประโยชน ตองานวิจั ย ตามประกาศสถาบั น วิจัย และพั ฒ นาแหง มก. เรื่อ ง หลั กเกณฑ การสนั บ สนุ น
อาจารย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยป
การศึกษา 2560 ไดสนับสนุนอาจารยและนักวิจัยจํานวน 108 คน วงเงิน 2,196,600 บาท (2.1-4-1, 2.1-42)
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เกิดขึ้นใน ป 2559 และป 2560 ในวันที่ 4 ตุลาคม
2560 และวันที่ 1 มิ ถุน ายน 2561 ตามลํ าดับ เพื่ อสรางแรงจู งใจแกอาจารย นั กวิจั ย ในการวางแผนผลิ ต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพระดับนานาชาติและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง อันเปน
กลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมอบรางวัลใหแกนักวิจัยและสวนงาน
ที่นักวิจัยสังกัดที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รางวัลอาจารย/นักวิจัยรุนเยาว (KU
Research Star) และรางวั ล นั กวิ จัย ที่ ผ ลิ ตผลงานวิจัย ที่ส รางผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล อ ม สรุ ป ผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ ร ะดั บ นานาชาติ ในป พ.ศ. 2559 และป พ.ศ. 2560 (ป ป ฏิ ทิ น ) มี
ผลงานวิ จั ย ตี พิ มพ จํ านวน 891 ผลงาน จํ านวนนั กวิจัย ที่ ไดรั บ รางวัล ส ว นบุ คคล 528 คน เป น เงิน รางวัล
21,895,500 บาท รางวัลนักวิจัยรุนเยาว จํานวน 7 รางวัล เปนเงิน 140,000 บาท เงินรางวัลแกสวนงานที่
นักวิจัย สังกัดเป นเงิน 3,284,325 บาท รางวัลผลงานวิจั ยที่สรางผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดลอม รางวัลระดับ Platinum จํานวน 1 รางวัล เปนเงิน 100,000 บาท และรางวัลผลงานวิจัยที่สราง
ผลกระทบระดับ Silver จํานวน 4 รางวัล เปนเงิน 80,000 บาท (2.1-4-3, 2.1-4-4)
5. มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย แ ละนั ก วิ จั ย มี การสร า งขวั ญ และกํ า ลั งใจตลอดจนยกย อ ง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน มหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหภารกิจดานการ
วิ จั ย เป น หนึ่ งในภาระงานของอาจารย โดยออกเป น ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร เรื่อ ง
หลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดมาตรฐานภาระงานขั้ น ต่ํ า ในฐานะอาจารย ผู ส อนในมหาวิ ท ยาลั ย และประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของ
พนักงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย และการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงาน
ผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย รวมทั้งกําหนดใหรายงานโดยกรอก
ข อ มู ล ในระบบภาระงานขั้ น ต่ํ า ในฐานะอาจารย ผู ส อนทางอิ น เตอร เ น็ ต ผ า นทางเว็ บ ไซต http://kuwork.ku.ac.th/ (2.1-5-1)
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบการจัดประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนาเพื่อพัฒนางานวิจัย และการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยในดานการดําเนินงานวิจัย การใชเครื่องมือ การใชระบบสารสนเทศ
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มากกวา 80 ครั้ง มีผูเขารวมมากกวา 2,129 คน อาทิ (2.1-5-2)
- การอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
- การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง A 4-Days Seminar and Camp "Keys to Success: How to
Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission"
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพระดับนานาชาติ
- การใชโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X8
- การสืบคนฐานขอมูลฐานขอมูลอางอิง
- การสืบคนขอมูลดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- โปรแกรม R สําหรับผูเริ่มตนวิจัย ฯลฯ
สถาบันวิจัยและพัฒ นาแหง มก. ไดริเริ่มโครงการพัฒ นาและเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานวิจัยของ
นักวิจัยรุนใหม มก. ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน ในรูปแบบของการสนับสนุนทุนวิจัยรวม
ระหวางมหาวิทยาลัย และสวนงานตนสังกัดของนักวิจัยในระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก (เงินรายไดสวนงาน) ใน
อัตราสวน 3 : 1 นอกจากนั้นยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมโดยเรียนเชิญนักวิจัยอาวุโสที่มี
ความเชี่ยวชาญในแตละสาขาทั้งในระดับอาจารย/นักวิจัย ที่มีตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย
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หรือเที ย บเท า ทํ าหน าที่ เป น นั กวิ จัย ที่ ป รึ กษาหรือนั กวิจั ย พี่ เลี้ ย ง (Mentor) ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. จัดสรรเงินรายไดสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม จํานวน 41 โครงการวิจัย เปนจํานวน
เงิน 6,000,000 บาท รวมกับเงินรายไดสวนงาน จํานวน 2,000,000 บาท (2.1-5-3)
ในดานการสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองอาจารย/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรมีระบบการปฏิบตั ิ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยจัดงาน “ขอบคุณบุคลากร” ในเดือนธันวาคมของทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
ขอบคุณบุคลากรที่ไดรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานเพื่อองคกรและเพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและ
บุคลากร และแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนสายวิชาการ บุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ โดยในปการศึกษา 2560 ไดจัดงานขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (2.1-5-4)
- มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศเกียรติคุณและประชาสัมพันธยกยองความสําเร็จของบุคลากร มก.
บนเว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (www.ku.ac.th) เว็ บ ไซต ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห ง มก.
(www.rdi.ku.ac.th) และเว็บ ไซตงานประชาสั มพั น ธ (http://pr.ku.ac.th) อยางตอเนื่ องตลอดทั้งป และ
จัดทําแผนพับประชาสัมพันธโดยงานประชาสัมพันธ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี (2.1-5-5)
6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช วยในการคุ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิจั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ นํ า ไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด มหาวิทยาลัยมีหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอด
เทคโนโลยี (TLOKU) ภายใตงานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ ทําหนาที่ดําเนินการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาอยางเปนระบบ ตั้งแตการใหบริการดานการใหคําปรึกษาแนะนํา การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําเอกสารตางๆ ในการยื่นขอรับความคุมครองนําไปยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา การ
ติดตามแกไขจนถึงขั้นตอนรับจดทะเบียน การดําเนินการในการรักษาสิทธิรายปตลอดอายุความคุมครอง การ
เจรจาถายทอดเทคโนโลยี การทํ าบั น ทึ กข อตกลง และการจัดการสิทธิป ระโยชนที่ไดรับ จากการถายทอด
เทคโนโลยี (2.1-6-1)
ทั้งนี้ การบริหารงานทั้งหมดดําเนินการภายใตระเบียบของมหาวิทยาลัยที่มีการทบทวนแกไขปรับปรุง
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยางสม่ําเสมอ ทั้งในดานการบริหารจัดการและการจัดสรรสิทธิประโยชน
โดยในปจจุบันมีระเบียบที่เกี่ยวของ 2 ระเบียบ คือ ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและ
สิทธิประโยชนจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 (2.1-6-2) และระเบียบวาดวยการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 (2.16-3) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการปรับแกไขระเบียบใหสอดคลองกับการที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบั ตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการดําเนินการตาม
ระบบ โดยมีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ภายใตการดําเนินงานของหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา
และถายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) งานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ ดังนี้
6.1 มีการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และสงเสริมใหบุคลากรรวมทั้ง
นิสิตเกิดความตระหนักในความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา ผานการจัดอบรมสัมมนา (2.1-6-4) การเปน
วิทยากรอบรม/สัมมนา (2.1-6-5) การใหคําปรึกษา (2.1-6-6) และคูมือการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มก.
(2.1-6-7) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรนํางานวิจัยมาขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ทั้งสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ลิขสิทธิ์ ฯลฯ รวมถึง สงเสริมการสรางนวัตกรรมและ
การนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
6.2 มีการจัดสงบุคลากรที่ ปฏิบัติงานดานทรัพยสินทางปญญาไปเขารวมสัมมนาหรืออบรมเพื่ อ
เพิ่มพูนความรูดานทรัพยสินทางปญญา (2.1-6-8) ทั้งในดานการวิเคราะห การวางแผน การบริหารจัดการ
กลยุ ท ธ แ ละเทคนิ ค ในการดํ าเนิ น การ การปรั บ ตั ว ตามโครงสร า งเศรษฐกิ จ สั งคม และเทคโนโลยี กั บ
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ผูเชี่ยวชาญภายในประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อใหบุคลากรมีสามารถจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในปรับตัวและรับมือกับสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม โดยปจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีตัวแทนสิทธิบัตรที่ผานการอบรมหลักสูตรอบรมตัวแทน
สิทธิบัตรมืออาชีพ แลวจํานวน 2 ทาน ประสบการณการทํางาน 1-10 ป
6.3 มีบุคลากรสนับสนุน ชวยเหลือผูประดิษฐ อาจารย นักวิจัย ในแตละขั้นตอนการดําเนินการ
ขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา ตั้งแตการจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การยกราง
รายละเอียดการประดิษฐ/ขอถือสิทธิ/บทสรุป การจัดทํารูปเขียน การยื่นขอรับความคุมครองตอกรมทรัพยสิน
ทางปญญา การแนะนําการแกไขคําขอตามคําสั่งกรมฯ การแนะนําวิธีการชี้แจงผลการตรวจสอบ การประสาน
กับนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรของกรมฯ เพื่อใหผลงานวิจัยไดรับความคุมครองอยางเหมาะสม
6.4 มี การประชาสัมพั น ธ เผยแพร ผลงานทรัพย สิ น ทางปญ ญา ผานทางสื่อต างๆ เช น เว็บ ไซต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1-6-9) จดหมายขาวสํานักงานบริการวิชาการ (2.1-6-10) และการเขารวม
แสดงนิทรรศการตางๆ (2.1-6-11)
6.5 มีกระบวนการนําผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไปใชประโยชนเชิงพาณิชย นอกจากระบบ
และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคแลว งานทรัพยสินทางปญญา สํานักงาน
บริการวิชาการ (TLOKU) ยังมีกระบวนการในการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน ดังนี้
1) ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยที่พรอมถายทอดสูเชิงพาณิชยผานทางเว็บไซตสํานักงาน
บริการวิชาการ (2.1-6-12) และการจัดนิทรรศการตามงานตางๆ
2) มีชองทางประสานงานถายทอดเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย ผานไลนกลุม FIN FIN
INNOVATION เพื่อประสานงานระหวางอาจารย นักวิจัย และภาคเอกชนในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการ
อนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย (2.1-6-13)
3) มีกิจกรรมสรางความตระหนักการนําผลงานสูเชิงพาณิ ชย โดยเจาะกลุมเป าหมายคณะ/
สํานัก/สถาบัน ที่มีผลงานวิจัยที่พรอมถายทอดสูเชิงพาณิชยจํานวนมาก ใหทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนรูปแบบและกระบวนการการนําผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชยและการถายทอดเทคโนโลยีผานการอนุญาต
ใหใชสิทธิ (2.1-6-14)
4) เป น ตั ว แทนของมหาวิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ ผู ส ร า งสรรค ง านวิ จั ย ในการเจรจาต อ รองกั บ
ภาคเอกชนหรือภาครัฐที่ตองการใชประโยชนจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย โดยมีนิติกร
ของมหาวิทยาลัยเขารวมพิจารณาเงื่อนไขในการเจรจา (2.1-6-15)
5) จัดทําขอตกลงถายทอดเทคโนโลยีหรือขอตกลงใชประโยชนงานวิจัยตามเงื่อนไขการเจรจา
(2.1-6-16)
6) จัดพิธีลงนามขอตกลงถายทอดเทคโนโลยีหรือขอตกลงใชประโยชนงานวิจัย (2.1-6-17)
7) จั ดสรรสิ ทธิป ระโยชน ที่ ได รับ จากการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ บุคลากรและหนว ยงาน
ผูสรางสรรคผลงานวิจัย
8) บริ ห ารพร อ มทั้ งติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขข อ ตกลงการถ ายทอดเทคโนโลยี อ ย า ง
ตอเนื่อง
9) กรณีละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยจะมีสวนในการสนับสนุนบุคลากรที่
เปนนิติกร และเจาของผลงานวิจัยผูสรางสรรค ชวยสนับสนุนขอมูลในชั้นศาล
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการนําผลงานวิจัยไปดําเนินการขอรับความคุมครอง (2.16-18) ดังนี้
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ยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
ยื่นขอรับความคุมครองอนุสิทธิบัตร
ไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตร
ไดรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
อนุญาตใหใชสิทธิในผลงานวิจัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

16
82
11
27
21

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
สัญญา 24 ผลงาน

ทั้งนี้ การนําผลงานสูเชิงพาณิชยดวยการอนุญาตใหใชสิทธิในการผลงานวิจัย มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากถึง
3 เทา จากปการศึกษา 2559 (จํานวน 8 ผลงาน) จํานวนการยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร มี
จํานวนเพิ่มขึ้น คิดเปน รอยละ 30.67 จากปการศึกษา 2559 (จํานวน 75 ผลงาน) จํานวนการรับจดทะเบียน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีจํานวนเพิ่มขึ้น คิดเปน รอยละ 15.15 จากปการศึกษา 2559 (จํานวน 33 ผลงาน)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
สกอ.ที่ 2.1
6 ขอ
6 ขอ
5.00 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

การประเมินเปาหมาย
บรรลุ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1-1-1
ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) (http://research.rdi.ku.ac.th/kur
2.1-1-2
ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://research.
rdi.ku.ac.th/kurx)
2.1-1-3
ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(http://research. rdi.ku.ac.th/kur3)
2.1-1-4
ระบบติดตามโครงการวิจัย (https://research.rdi.ku.ac.th/tracking)
2.1-1-5
ระบบสื บ ค น ข อมู ล งานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ห รื อ ที่ เรี ย กว า “KUForest”
(http:// research.rdi.ku.ac.th/forest)
2.1-1-6
ระบบฐานขอมูลวารสาร (http://anres.kasetsart.org)
2.1-2-1
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรื่อง หลักเกณฑการใหบริการปรึกษาวิจัย
2.1-2-2
การบริการปรึกษาวิจัยแกอาจารย นักวิจัย
2.1-2-3
เอกสารแนะนําฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
2.1-2-4
หนาจอเว็บไซตฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
2.1-2-5
การบริการของฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
2.1-2-6
อาคารปฏิบัติการ หนวยวิจัย/ศูนยวิจัย หองปฏิบัติการกลางและหองปฏิบัติการ
2.1-2-7
ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการโดยสํานักหอสมุด
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1-2-8
โครงการพัฒนาคลังความรูดิจิทัลและฐานขอมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปงบประมาณ 2560 และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
2.1-2-9
โครงการพัฒนาระบบบริการ “หองสมุดเพื่อเกษตรกรไทย” โดยสํานักหอสมุด
2.1-2-10
การบริการแบนวิธสําหรับงานวิจัยของสํานักบริการคอมพิวเตอร
2.1-2-11
แนวทางการปองกันและรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
2.1-2-12
การจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.1-2-13
การเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อสงเสริมกิจกรรมวิจัย
2.1-4-1
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.1-4-2
การสนับสนุนอาจารย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.1-4-3
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2558
2.1-4-4
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2559
2.1-5-1
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกรอกขอมูลภาระงานในระบบภาระงาน
ขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอรเน็ต
2.1-5-2
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.1-5-3
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒ นา
นักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2560
2.4-5-4
งาน “ขอบคุณบุคลากร” ประจําป 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.4-5-5
หนาจอเว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
2.1-6-1
แผนพับแนะนําหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาฯ (TLOKU)
2.1-6-2
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551
2.1-6-3
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากวิทยานิพนธ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551
2.1-6-4
สรุปการจัดอบรมสัมมนา
2.1-6-5
สรุปการเปนวิทยากรใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา
2.1-6-6
รายชื่อบุคคลที่เขารับคําปรึกษา-ติดตอ การขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา
2.1-6-7
คูมือการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มก.
2.1-6-8
สรุปการเขารวมอบรม/สัมมนา และบันทึกหนังสือเชิญเขารวมอบรม/สัมมนา
2.1-6-9
ภาพการเผยแพรผานเว็บไซต
2.1-6-10
จดหมายขาวสํานักงานบริการวิชาการ
2.1-6-11
สรุปการเขารวมแสดงนิทรรศการ
2.1-6-12
การเผยแพรผลงานวิจัยที่พรอมถายทอดสูเชิงพาณิชยผานทางเว็บไซต
2.1-6-13
ชองทางประสานงานถายทอดเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย ผานไลนกลุม FinFin
Innovation
2.1-6-14
กิจกรรมสรางความตระหนักการนําผลงานสูเชิงพาณิชย
2.1-6-15
สรุปการเจรจาถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1-6-16
ขอตกลงถายทอดเทคโนโลยีหรือขอตกลงใชประโยชนงานวิจัย
2.1-6-17
สรุปการจัดพิธีลงนามการอนุญาตใหใชสิทธิ
2.1-6-18
สรุปผลการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และสํานักบริการวิชาการ
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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ตัวบงชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

เปาหมาย

4.50 คะแนน

เกณฑการประเมิน :
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน
เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน
คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาจําแนกเปน 3 กลุมสาขา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาท
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน
สรางสรรคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน
ทั้งสิ้น 2,049,803,090.41 บาท และจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 2,948.50 คน โดยแบงเปน
ประเภทแหลงทุน ดังนี้
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 316,373,624.83 บาท คิดเปนรอยละ 15.43
2. เงินสนับสุนนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 1,733,429,466.09 บาท คิดเปนรอยละ 84.57
โดยมีรายละเอียดจําแนกตามคณะตางๆ ดังนี้
จํานวนอาจารยและนักวิจัย
คะแนน
ที่ปฏิบัติงานจริง (คน)
กลุมสาขา/คณะ
เฉลี่ย
ภายใน
ภายนอก
รวม
อาจารย นักวิจัย รวม
ภาพรวม มก.
316,373,624.32 1,733,429,466.09 2,049,803,090.41 2,754 194.50 2,948.50 4.61
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปตอคน)
คณะเกษตร
31,326,264.83
76,924,965.41
108,251,230.24 167
31
198
5.00
คณะประมง
11,957,000.00 100,522,178.32
112,479,178.32 72
5
77
5.00
26,925,754.93
93,113,239.86
120,038,994.79 80.50
5
85.50
5.00
คณะวนศาสตร
52,526,286.33 165,076,184.13
217,602,470.46 293
293
5.00
คณะวิทยาศาสตร
35,473,188.80 286,308,192.30
321,781,381.10 300
3
303
5.00
คณะวิศวกรรมศาสตร
783,000.00
39,875,597.09
40,658,597.09 50.50
50.50
5.00
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1,590,000.00
17,903,627.37
19,493,627.37 36
2
38
5.00
คณะสิ่งแวดลอม
17,455,034.11
88,133,383.13
105,588,417.24 103.50
103.50 5.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
32,237,232.74 356,872,274.04
389,109,506.78 123
32
155
5.00
คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร
7,372,531.58
83,022,064.40
90,394,595.98 89
2
91
5.00
กําแพงแสน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (บาท)
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กลุมสาขา/คณะ

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (บาท)

จํานวนอาจารยและนักวิจัย
ที่ปฏิบัติงานจริง (คน)
อาจารย นักวิจัย รวม
138.50
138.50
52
52
67.50
67.50
37
37
79
79

ภายใน
ภายนอก
รวม
67,712,896.52
78,056,871.17
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร* 10,343,974.65
4,314,000.00
4,100,590.00
8,414,590.00
คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
1,582,612.00
22,538,681.00
24,121,293.00
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
70,000.00
13,847,000.84
13,917,000.84
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตรและ
4,633,566.67
19,920,034.30
24,553,600.97
วิศวกรรมศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
11,317,836.47
10,723,319.33
22,041,155.80 49
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันคนควาและพัฒนา
8,498,722.22
41,280,973.05
49,168,473.05
1
ผลิตภัณฑอาหาร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
8,967,333.33
36,040,377.33
49,779,695.27
2
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
12,150,208.33
2,895,910.13
15,046,118.46
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน)
3,390,600.00
2,716,666.67
6,107,266.67 22
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
10,543,245.00
45,975,772.00
56,519,017.00 131.50
คณะสัตวแพทยศาสตร
20,000.00
5,591,428.57
5,611,428.57 29
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
215,000.00
14,571,113.60
14,786,113.60 21
คณะสาธารณสุขศาสตร
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปตอคน)
1,971,250.00
2,642,000.00
4,613,250.00 56
คณะบริหารธุรกิจ
2,201,000.00
1,463,082.00
3,664,082.00 168
คณะมนุษยศาสตร
1,255,753.76
37,677,291.84
38,933,045.60 124
คณะศึกษาศาสตร
9,080,422.68
58,972,267.86
68,052,690.54 88
คณะเศรษฐศาสตร
3,090,000.00
6,547,040.00
9,637,040.00 92
คณะสังคมศาสตร
17,737,250.00
19,799,650.00 42
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 2,062,400.00
878,000.00
100,000.00
978,000.00 75.50
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร*
192,500.00
7,729,975.00
7,922,475.00 69.50
คณะวิทยาการจัดการ
595,000.00
4,226,490.00
4,821,490.00 25
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะศิลปศาสตรและ
565,440.00
667,600.00
1,233,040.00 70
วิทยาการจัดการ

คะแนน
เฉลี่ย
5.00
3.68
5.00
5.00
5.00

-

49

5.00

54

55

5.00

34

36

5.00

20

20

5.00

1
-

22
132.50
29
21

5.00
5.00
5.00
5.00

1
1
1
2.50
-

56
169
125
89
94.50
42
75.50
69.50
25
70

4.12
1.08
5.00
5.00
5.00
5.00
0.65
5.00
5.00
0.88

หมายเหตุ * คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดอยูในประเภทกลุมสาขา 2 กลุม ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =
=

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
147.58
32

= 4.61 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
สกอ.ที่ 2.2
4.50 คะแนน
4.61 คะแนน
4.61 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.2 – 1

การประเมินเปาหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
ขอมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ (QAIS)

แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานประกันคุณภาพ
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : สํานักงานประกันคุณภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

เปาหมาย

4.45 คะแนน

เกณฑการประเมิน :

คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
ในสถาบัน

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.20

-

0.40

-

0.60

-

0.80

-

1.00

-

-

ระดับคุณภาพ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวนั ที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรบั การประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสสู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Online
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ดังนี้

กลุมสาขา/คณะ

จํานวนผลงานทางวิชาการ

จํานวนผลงาน
(คาถวงน้ําหนัก)
ภาพรวม มก.

0.20

0.40

0.60

0.80

จํานวนผลงานสรางสรรค
1.00

0.20 0.40

รวมจํานวน
ผลงาน
0.60 0.80 1.00
(คาถวง
น้ําหนัก)

925
612
195
424 1,303
(185) (244.8) (117) (339.2) (1,303)
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(คะแนนเต็ม 5 = ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ รอยละ 60 ขึ้นไป)
คณะเกษตร
72
11
23
41
105
(14.4) (4.4) (13.8) (32.8) (105)
คณะประมง
45
7
1
9
44
(9)
(2.8)
(0.6)
(7.2)
(44)
คณะวนศาสตร
34
5
1
22
32
(6.8)
(2)
(0.6) (17.6)
(32)
คณะวิทยาศาสตร
26
58
5
18
292
(5.2) (23.2)
(3)
(14.4) (292)
คณะวิศวกรรมศาสตร
155
146
27
16
206
(31) (58.4) (16.2) (12.8) (206)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 15
10
2
6
15
(3)
(4)
(1.2)
(4.8)
(15)

26
6
(0) (10.4) (0)

(0)

(0)

3,491
(2,203)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
6
(3.6)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

คณะสิ่งแวดลอม

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

252
(170.4)
106
(63.6)
94
(59)
399
(337.8)
550
(324.4)
54
(31.6)
39
(25.8)
171
(124.2)
203
(133.6)

10
(2)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 26
(5.2)
คณะเกษตร กําแพงแสน
52
(10.4)
122

4
(1.6)
43
(17.2)
11
(4.4)

1
(0.6)
(0)
33
(19.8)

12
(9.6)
1
(0.8)
40
(32)

12
(12)
101
(101)
67
(67)
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กลุมสาขา/คณะ

จํานวนผลงานทางวิชาการ

จํานวนผลงาน
(คาถวงน้ําหนัก)
คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร*
คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา

0.20

0.40

0.60

0.80

จํานวนผลงานสรางสรรค
1.00

40
17
8
15
28
(8)
(6.8)
(4.8)
(12)
(28)
39
12
8
16
55
(7.8) (4.8)
(4.8) (12.8)
(55)
23
8
1
6
7
(4.6) (3.2)
(0.6)
(4.8)
(7)
55
26
2
8
11
คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา
(11) (10.4) (1.2)
(6.4)
(11)
คณะพาณิชยนาวี4
8
3
3
10
นานาชาติ
(0.8) (3.2)
(1.8)
(2.4)
(10)
คณะวิทยาศาสตรและ
11
15
6
20
วิศวกรรมศาสตร
(2.2)
(6)
(0)
(4.8)
(20)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4
5
3
13
16
และอุตสาหกรรมเกษตร (0.8)
(2)
(1.8) (10.4)
(16)
สถาบันคนควาและพัฒนา 7
10
16
ผลิตภัณฑอาหาร
(1.4)
(4)
(0)
(0)
(16)
สถาบันคนควาและพัฒนา 1
2
23
ผลิตผลทางการเกษตร
(0.2)
(0)
(0)
(1.6)
(23)
และอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
3
1
7
แหง มก.
(0.2) (1.2)
(0)
(0.8)
(7)
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
(คะแนนเต็ม 5 = ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ รอยละ 60 ขึ้นไป)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
8
3
1
14
(1.6) (1.2)
(0)
(0.8)
(14)
คณะสัตวแพทยศาสตร
18
12
2
12
100
(3.6) (4.8)
(1.2)
(9.6)
(100)
คณะวิทยาศาสตร
4
5
6
5
การกีฬา
(0)
(1.6)
(3)
(4.8)
(5)
11
16
1
7
คณะสาธารณสุขศาสตร

(2.2)

(6.4)

(0)

(0.8)

(7)

0.20 0.40
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(คะแนนเต็ม 5 = ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ รอยละ 40 ขึ้นไป)
คณะบริหารธุรกิจ
55
24
4
20
11
(0)
(11) (9.6)
(2.4)
(16)
(11)

รวมจํานวน
ผลงาน
0.60 0.80 1.00 (คาถวง
น้ําหนัก)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

108
(59.6)
130
(85.2)
45
(20.2)
102
(40)
28
(18.2)
50
(33)
41
(31)
33
(21.4)
26
(24.8)

(0)

(0)

(0)

(0)

12
(9.2)

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

26
(17.6)
144
(119.2)
20
(14.4)
35
(16.4)

(0)

(0)

(0)

(0)

114
(50)
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กลุมสาขา/คณะ

จํานวนผลงานทางวิชาการ

จํานวนผลงาน
(คาถวงน้ําหนัก)
คณะมนุษยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร*
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร
ศรีราชา
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ

จํานวนผลงานสรางสรรค

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.20 0.40

69
(13.8)
10
(2)
59
(11.8)
36
(7.2)
10
(2)
9
(1.8)
10
(2)
4
(0.8)
6
(1.2)

7
(2.8)
15
(6)
40
(16)
15
(6)
13
(5.2)
8
(3.2)
3
(1.2)
11
(4.4)
42
(16.8)

15
(9)
27
(16.2)
1
(0.6)
10
(6)
3
(1.8)
4
(2.4)
3
(1.8)
2
(1.2)
1
(0.6)

33
(26.4)
35
(28)
7
(5.6)
30
(24)
18
(14.4)
6
(4.8)
5
(4)
9
(7.2)
6
(4.8)

11
(11)
35
(35)
20
(20)
9
(9)
7
(7)
7
(7)
10
(10)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

26
(10.4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

รวมจํานวน
ผลงาน
0.60 0.80 1.00 (คาถวง
น้ําหนัก)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

หมายเหตุ * คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดอยูในประเภทกลุมสาขา 2 กลุม ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน จําแนกตามกลุมสาขา และรายคณะวิชา สถาบัน ดังนี้
จํานวนผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัย
กลุมสาขา/คณะ
จํานวน
ผลรวมคาถวง
ผลงาน
น้ําหนัก
ภาพรวม มก.
3,491
2,203
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
252
170.40
คณะเกษตร
คณะประมง
106
63.60
คณะวนศาสตร
94
59.00
คณะวิทยาศาสตร
399
337.80
คณะวิศวกรรมศาสตร
550
324.40
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
54
31.60
คณะสิ่งแวดลอม
39
25.80
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จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด (คน)
อาจารย

นักวิจัย

2,896

194.50 3,090.50

172
75
82.50
295
309
54.50
36

31
5
5
3
2

รวม

203
80
87.50
295
312
54.50
38
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คะแนน
เฉลี่ย
4.55
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.83
5.00

161
(73.4)
122
(87.2)
127
(54)
100
(52.2)
51
(30.4)
34
(19.2)
31
(19)
26
(13.6)
55
(23.4)

จํานวนผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัย
กลุมสาขา/คณะ
จํานวน
ผลรวมคาถวง
ผลงาน
น้ําหนัก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
171
124.20
133.60
คณะเกษตร กําแพงแสน
203
108
59.60
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
85.20
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร*
130
20.20
คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
45
40
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
102
18.20
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
28
52
33
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
41
31
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
33
21.40
อาหาร
26
24.80
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
12
9.20
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
26
คณะสัตวแพทยศาสตร
144
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
20
คณะสาธารณสุขศาสตร
35
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
114
161
คณะมนุษยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
122
คณะเศรษฐศาสตร
127
คณะสังคมศาสตร
100
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
51
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร*
34
คณะวิทยาการจัดการ
31
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
26
55
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด (คน)

คะแนน
เฉลี่ย

อาจารย

นักวิจัย

รวม

103.50
128
95
140.50
59
75.50
41
87
51

32
2
-

103.50
160
97
140.50
59
75.50
41
87
51

5.00
5.00
5.00
5.00
2.85
4.42
3.70
3.16
5.00

1

54

55

3.24

2

34

36

5.00

-

20

20

3.83

17.60
119.20
14.40
16.40

26
140.50
32
22

1
-

2
141.50
32
22

5.00
5.00
3.75
5.00

50
73.40
87.20
54
52.20
30.40
19.20
19
13.60
23.40

56
187
126
95
100
42
82.50
76.50
28
76

1
1
1
2.50
-

56
188
127
96
102.50
42
82.50
76.50
28
76

5.00
4.88
5.00
5.00
5.00
5.00
2.91
3.11
5.00
3.85

หมายเหตุ * คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดอยูในประเภทกลุมสาขา 2 กลุม ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =
=

ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
145.58
32

= 4.55 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
สกอ.ที่ 2.3
4.45 คะแนน
4.55 คะแนน
4.55 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
2.3 – 1

การประเมินเปาหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
ขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)

แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานประกันคุณภาพ
หนวยงานที่รวบรวม : สํานักงานประกันคุณภาพ
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ในป 2560 การบริการวิชาการไดมีการปรับเปลี่ยนการทํางานดานบริการวิชาการเนื่องจากในปนี้มี
การออกประกาศเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางป 2560 ออกมาบังคับใช ซึ่งรวมถึงภารกิจงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยที่ตองดําเนินการดวย ทําใหการบริการวิชาการตองหันมาทําความเขาใจและชี้แจงแนวทางใน
การดํ า เนิ น การตาม พ.ร.บ.ดั งกล าว ทํ าให เกิ ด ผลกระทบเป น วงกวางกั บ บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย ที่ ได
ดํ าเนิ น การในการให บ ริ การวิช าการ แต อ ยางไรก็ดี ในปนี้ ดานการบริก ารวิ ช าการแก สั งคม มี ก ารพั ฒ นา
วางแผนในการทํ างานรว มกั น ของคณะในวิทยาเขตตางๆ เพื่อพัฒ นาชุมชนเป าหมายให มีศักยภาพตามที่
คาดหวัง รวมทั้งมหาวิทยาลัยเองไดมีนโยบายสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคมชัดเจนมากขึ้น โดยมี
ผูบริหารระดับ สูงทั้งจากของมหาวิทยาลัยสวนกลางและคณบดีใหความสนใจเขารวมกิจกรรมและดําเนิน
โครงการในพื้ น ที่ เป า หมายกั น อย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ งมหาวิ ท ยาลั ย ได ทุ ม งบจํ านวน 2.3 ล านเพื่ อ ให เป น
งบประมาณเริ่มตนในการที่จะไปดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนในการสานตอโครงการเดิมและเริ่มตนกิจกรรม
ใหมๆ รวมกัน
นอกจากนี้ในป 2560 มหาวิทยาลัยยังไดรับงบประมาณไทยแลนด 4.0 จากรัฐบาลในการดําเนินการ
วิจัยและบริการวิชาการโดยมีทั้งการวิจัยและทํางานรวมกับภาคเอกชนเพื่อสงเสริมใหมีการใชผลงานวิจัยและ
การใหบริการแกชุมชน โดยใชองคความรูของมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
เกษตรกร (Smart Farmer) เปนผูนําการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองครวมในยุค
4.0 และกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหยอนกลา และการขยายผลการจัดตั้งศูนยเพาะปลูก
ในระดับชุมชน เปนตน จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการใหบริการวิชาการ
อยางตอเนื่องและเปนระบบตลอดมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1
ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00
คะแนน อยูในระดับดีมาก รายละเอียด ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ตัวบงชี้ที่
เปาหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ
ประเมิน
ประเมิน
กรรมการ
กรรมการ
ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือ
ตนเอง
ตนเอง
สัดสวน)
สัดสวน)
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

เปาหมาย

6 ขอ

กรรมการ ประเมิน
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ประเมิน ตนเอง


1. กําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดย
มีความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา


2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมาย
ที่กําหนดในขอ 1


3. ชุมชนหรือองคกรเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐาน
ที่ปรากฏชัดเจน


4. ชุมชนหรือองคกรเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง


5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย


6. ทุ กคณะมี ส วนรวมในการดํ าเนิ น การตามแผนบริการทางวิช าการแกสั งคมของ
สถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารย
ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ

ผลการดําเนินงาน
การบริการวิชาการแกสังคม เปน พั น ธกิจสํ าคั ญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามนโยบายดาน
บริการวิชาการแกสังคม ซึ่งไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ.
2560 – 2571 ) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
โดยในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการจัดการบริการวิชาการตามพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย
ในแตละวิทยาเขต ดังนี้
ผลการดําเนินงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน มีการดําเนินโครงการเสริมสรางบางกะเจา
สูความยั่งยืน ป 2561 ในตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนการบริการวิชาการแก
สังคมตามเกณฑมาตรฐานครบ 6 ขอ ดังนี้
1. กําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระห ว างค ณ ะห รื อ ห น วย งาน เที ย บ เท า ม ห าวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตรมีการกําหนดใหภารกิจบริการวิชาการแกสังคม เปน
หนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยที่จะตองพัฒ นาชุมชนสังคมรอบ
มหาวิทยาลัยให มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองไดแบบยั่งยืน
ดั งนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ งกํ า หนดแผนงานให ทุ ก วิ ท ยาเขตนํ าองค
ความรู ที่ เป น จุ ด เน น จุ ด เด น ของแต ล ะวิ ท ยาเขตไปดํ า เนิ น การ
พั ฒ นาชุมชนโดยรอบวิ ทยาเขตในแต ละท องที่ใหส ามารถพัฒ นาพื้น ที่ใหส ามารถพึ่งพาตนเองได สําหรับ
บางเขนไดมีการริเริ่มดํ าเนิ น การจัดทํ าโครงการฟน ฟูพื้น ที่สีเขียว ในตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่เรารูจักกันดี ในชื่อ “บางกะเจา” เพื่อการอนุรักษพื้นที่สีเขียวแหงนี้และพัฒนา
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เป น แหลงท องเที่ย วเชิ งนิ เวศที่ ส ามารถอํานวยประโยชนแกป ระชาชนทั้งในดานสิ่งแวดล อมและการปลู ก
จิตสํานึกในการหวงแหนทรัพยากรปาไม พื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจา หรือ พื้นที่สีเขียวกระเพาะหมู เปนพื้นที่สี
เขียวขนาดใหญใกลกรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาทางทิศใตของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่
6 ตําบล อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 11,819 ไร มีชื่อเสียงในเรื่องการเปน
ปอดของคนกรุงเทพฯ โดยหนังสือ Time Magazine ไดประกาศใหพื้นที่สีเขียวบางกะเจาเปน “The best
urban oasis of Asia” เมื่ อ ป ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) พื้ น ที่ สี เขี ย วบางกะเจ า นั บ ว าเป น พื้ น ที่ สี เขี ย วที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่งทั้ งในแงพื้น ที่อนุรักษ เกษตรกรรมดั้งเดิมของพื้น ที่ราบลุมแมน้ํ าเจาพระยา นอกจากนี้
ระบบนิเวศยังมีความหลากหลาย ทั้งระบบนิเวศปาน้ําจืด ระบบนิเวศปาน้ํากรอย และระบบนิเวศปาน้ําเค็ม
และมีพืชพรรณที่สํารวจไดในบางกะเจากวา 110 ชนิด นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ มารี ยั งทรงให ค วามสนพระทั ย และมีพ ระราชดํ าริให กรมปาไมได ใช เปน แนวทางในการดําเนิน งาน
เกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่สีเขียวบริเวณบางกะเจาใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยได
เล็งเห็นความสําคัญของพื้นที่แหงนี้เปนอยางยิ่ง โดยเริ่มแรกการไฟฟานครหลวงไดจัดทําโครงการ “กฟน. รักษ
ต น ไม ” เพื่ อจั ดทํ าสวนพฤกษชาติ ขึ้น ในพื้ น ที่ตํ าบลบางกอบั ว รวมเนื้อที่ 20.45 ไร ซึ่ งในป จจุ บั น มี การใช
ประโยชนพื้นที่ใน 2 รูปแบบ คือ พื้นที่ปาและพื้นที่สวนผลไมของเกษตรกร (เกษตรกรเขาไปใชประโยชนพื้นที่
ของรัฐ) ที่มีลักษณะกระจัดกระจาย ดังนั้น เพื่อเปนการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับวิถี
ชี วิ ต ความเป น อยู ข องชุ ม ชนควบคู ไปกั บ การอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละระบบนิ เวศ การไฟฟ านครหลวงจึ ง
มอบหมายใหคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการ
นิเวศวิทยา การปลูกปา และการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยเริ่มดําเนินการรวมมือกับการไฟฟานครหลวง
และกรมปาไม ตั้งแตป 2553 มาจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอนุรักษพื้นที่สีเขียวแหงนี้เพื่อเปน
ปอดของคนกรุงเทพฯ และพัฒนาตอใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับระบบ
นิเวศวิถีชีวิตและการยอมรับของชุมชนทองถิ่นเปนสําคัญ โดยมีการระดมองคความรูจากคณะตางๆ ลงไปให
ความชวยเหลือตามความเชี่ยวชาญของแตละคณะ และในปการศึกษา 2560 ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง โดย
ดําเนินโครงการเสริมสรางบางกะเจาอยางยั่งยืน ป 2561 เพื่อใหชุมชนบางกะเจาเปนชุมชนพัฒนาอยางยั่งยืน
เปนตนแบบใหกับชุมชนอื่นๆ ตอไป (3.1ก-1-1 – 3.1ก-1-2)
2. จั ด ทํ า แผนบริ ก ารวิ ช าการโดยมี ส วนร ว มจาก

ชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1 ชุมชนหรือ
องคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มี
หลั ก ฐานที่ ป รากฏชั ด เจน ในการดํ า เนิ น โครงการได มี ก าร
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการประกอบไปดวยบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคณะตางๆ และชุมชนโดยรอบ
พรอมทั้งภาคีรวม คือ องคการปกครองสวนทองถิ่น การไฟฟา
นครหลวง กรมปาไม ชุมชนตําบลบางกอบัว และบริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ตั้งแตการจัดทําแผนการดําเนินการของโครงการในแต
ละชวงป โดยได มีการจั ดทํ าขอมู ลพื้ น ฐานตางๆ จั ดประชุมสั มมนา ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ และ
ประชุมคณะทํ างานเพื่ อติดตามความก าวหนาอยางตอเนื่อง รวมทั้ งการจัดประชุมชี้แจงผูนํ าชุมชนในการ
พัฒนาพื้นที่ 2 รูปแบบ คือ พื้นที่ปาและพื้นที่สวนผลไมของเกษตรกร ที่มีลักษณะกระจัดกระจายเพื่อเปนการ
ปรับปรุงภู มิทัศน และพั ฒ นาพื้น ที่ใหส อดคล องกั บวิถีชี วิต ความเปน อยูของชุมชน ควบคู ไปกับ การอนุ รักษ
ธรรมชาติและระบบ โดยทําการสํารวจและวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่โครงการ ใหสอดคลอง
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กับ ระบบนิ เวศและวิถีชี วิต ชุมชน โดยในช วงแรกมี แผนในการฟ น ฟู 5 ป โดยกําหนดแผนดําเนิน การและ
กําหนดความรับ ผิ ด ชอบของกลุ มเครือข ายที่ใหความรว มมื อและงบประมาณสนับ สนุ น และในชว งที่ 2 มี
ระยะเวลาอีก 8 ปตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งนี้มีระยะเวลาความรวมมือ 8 ป (กันยายน พ.ศ.
2556 – สิงหาคม 2563) ตอมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อันประกอบดวยคณะตางๆ ซึ่งไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
อนุรักษและพัฒนาพื้นที่สีเขียว “คุงบางกะเจา” ใหคงความเปนพื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายเพื่อใชเปนกรอบในการอนุรักษและพัฒนาคุงบางกะเจา ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ
การพัฒนาบนหลักการสมดุล 3 ดาน คือ “เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม”และเนนการจัดทําแผนแบบมี
สวนรวม รวมถึงตั้งอยูบนฐานของขอมูลรอบดาน เพื่อใหแผนแมบทที่ไดสามารถตอบสนองตอการนําไปใชเปน
กรอบในการดําเนินงานและใชประโยชนในอนาคตในการอนุรักษและพัฒ นาพื้ นที่สีเขียวคุงบางกะเจาให มี
ความยั่งยืนตอไป
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถใช
แผนแมบทฯ ดังกลาวเปนกรอบในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจาใหมีความยั่งยืน จากการ
สํารวจไดสรุปกรอบการดําเนินงานใน 2 สวน ดังนี้
(1) ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศคุงบางกะเจาสูความยั่งยืน
(2) การจัดทําแผนแมบทเพื่อการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจาสูความยั่งยืน
ในปการศึ กษา 2560 มีการประชุ มทางวิช าการเพื่ อพั ฒ นาการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน โดย
นําเสนอผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒ นาเชิงนิเวศคุงบางกะเจาสูความยั่งยืน
วัน ที่ 8 มิ ถุน ายน 2561 สวนศรี น ครเขื่ อนขัน ธ อํ าเภอพระประแดง จั งหวัดสมุท รปราการ เพื่ อเป น การ
แลกเปลี่ยนองคความรูดานการพัฒนาเชิงนิเวศคุงบางกะเจาสูความยั่งยืน ระหวางนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต
นักเรียนรวมถึงชุมชนคุงบางกะเจา ในดานการศึกษาวิจัยตลอดจนการประยุกตองคความรูการพั ฒนาเชิง
นิเวศไปใชเพื่อการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนคุงบางกะเจา (3.1ก-2-1)
3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
จากความรวมมือกันในการพัฒ นาชุมชนพื้นที่บางกะเจา ในเฟสแรก ป พ.ศ. 2557 ทําให เกิดการฟ นฟูพื้น ที่
สีเขียวที่มีความสมบูรณและยั่งยืน และปรับปรุงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเปนหองสมุดธรรมชาติขนาด
ใหญกลางเมืองภายใตกิจกรรมตางๆ ไดแก การสรางเครือขายปนจักรยานชมสวนบางกะเจา การฝกอบรมคาย
เยาวชนกลาไมในเมือง กิจกรรมปนจักรยานดูนก กิจกรรมสรางเครือขายเยาวชนเพื่อการอนุรักษพื้นที่สีเขียว
บางกะเจา ซึ่ งกิจ กรรมดังกล าวได มีการพั ฒ นาอยางตอเนื่องและดําเนิน การดูแลและดําเนิน การด วยความ
รวมมื อของชุ มชนในพื้ น ที่ บ างกะเจา พรอมทั้งมี การปรับ ปรุงท าเรือต างๆ เพื่ อเชื่อมการเดิ นเรือระหวางฝ ง
กรุงเทพฯ กับคุงบางกะเจาเพื่อใหการใชเสนทางคมนาคมมีความปลอดภัยและเปนการสงเสริมการทองเที่ยว
ปรับปรุงเสนทางจักรยาน การติดตั้งปายสัญจร และปายขอมูลแหลงทองเที่ยว เสนทางสําหรับผูใชรถเข็นและ
ผูสูงอายุ การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตั้งแตการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยว คือ ผูประกอบการ รานคา บริการโฮม สเตย รานจักรยาน และสรางระบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศดวย และในปจจุบันโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบางกะเจาไดรับการบริหารจัดการ
โดยชาวชุมชนบางกะเจาเอง
4. ชุมชนหรือองคกรเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการกําหนดแผนงานการ
จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษพื้นที่สีเขียวบางกอบัว (เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึงปจจุบัน) ซึ่งเปนกลยุทธที่
สําคัญในการที่จะทําใหการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวนํารองในตําบลบางกอบัวหรือบางกะเจามีความยั่งยืน
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ตอไปในอนาคต โดยในชั้นแรกของการจัดตั้งกลุมเครือขายมีหนวยงานพี่เลี้ยงในพื้นที่ใหความชวยเหลือ คือ
กรมปาไม มหาวิทยาลัย และการไฟฟานครหลวง ทําการประชุมรวมกันกับทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนได
ส วนเสี ย โดยมี การกํ า หนดเป าหมาย บทบาทหนาที่ และองคกรที่ รับ ผิดชอบ ท ายที่สุด สามารถจัดตั้งกลุ ม
เครือ ข ายสํ า เร็จ และมี การจั ด ทํ าแผนการดําเนิ น งานในการฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาพื้ น ที่สีเขีย วโดยชุม ชน และมี
แผนงานในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายชุมชนและหนวยงานทองถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่สี
เขียว เชน การศึกษาดูงานรูปแบบในการบริหารจัดการพื้ นที่สีเขียวอยางยั่งยืน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
รวมทั้งมีการออกแบบวางผังเพื่อปรับภูมิทัศนพื้นที่สีเขียวดวยการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ และปายสื่อ
ความหมายพื้นที่ตําบลบางกอบัว จนปจจุบันชุมชนบางกอบัวสามารถบริหารจัดการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่บางกะเจาไดดวยชาวชุมชนเอง ซึ่งถือเปนพัฒนาการในการพัฒนาของชุมชนในทองถิ่นบางกะเจาอยาง
ตอเนื่อง
5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 โดยทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดลงนามความ
รวมมือกับ กรมปาไม และบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ในการดําเนิน
โครงการฟ น ฟู ปาเพื่ อการเรีย นรูเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่ อนขันธ (บางกะเจา) ตามแนวพระราชดําริสมเด็ จ
พระเทพฯ ซึ่งถือเปนการดําเนินการในเฟส 2 วัตถุประสงคหลักเพื่อการอนุรักษพื้นที่สีเขียว “คุงบางกะเจา” สู
ความยั่งยืน นับวาเปนเปาหมายตอเนื่องจากเฟสที่ 1 ซึ่งเปนการฟนฟูและอนุรักษและทําแผนการปรับภูมิทัศน
ใหพื้นที่สีเขียวกลับมา โดยใชระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ป พ.ศ. 2556 - 2563) ซึ่งการดําเนินการในเฟสสอง
ได มี ปตท.สผ.เข ามารวมเป น เครือขายเพิ่ มเติ ม จากเดิมที่มีกรมปาไม การไฟฟานครหลวง มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร และชุมชนบางกะเจา โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการตอเนื่องอีก 8 ป ซึ่งนับเปนการสราง
เครือขายความรวมมือกับภายนอกอยางเขมแข็งในการพัฒนาชุมชนบางกะเจา (3.1ก-5-1)
ในปจจุบัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่ตําบลทรงคะนอง
ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางยอ ตําบลบางกะเจา และตําบลบางกอบัว อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ เปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และในป 2559 เมื่อ
วัน ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายชลธิ ศ สุ รัส วดี อธิบ ดีกรมปาไม นายจงรัก วัช ริน ทรรัต น รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนายเทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือโครงการพัฒนา
และฟ น ฟู พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว สวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช 80
พรรษา ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนหนึ่งในแผนงานโครงการรักษน้ํา
รักษปา รักษคุงบางกะเจา ในการลงนามความรวมมือในครั้งนี้ ปตท.พรอมสนับสนุนการฟนฟูพื้นที่สีเขียวใน
พื้ นที่ 38 ไร ซึ่งจะมีการปลูกตน ไมเสริม และปลูกพืชผสมผสานแบบมิย าวากิ โดยรวมกั บ คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คัดเลือกพันธุพืชในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง ซึ่งเปนพันธุไมทองถิ่น ทั้งนี้
กรมปาไมจะสนับสนุนพื้นที่เพื่อดําเนินงาน ควบคุม และติดตามผลการปลูก การบํารุงรักษา จัดทําปายสื่อ
ความหมายธรรมชาติ เชื่ อ มโยงกั บ การเรี ย นรู วิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชน โดยการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะใหการสนับสนุนการศึกษารูปแบบ วิธีการปลูก บํารุงรักษา ควบคุม และติดตาม
ผลการดําเนินงานเพื่อดูการเจริญเติบโตของตนไม การฟนคืนระบบนิเวศ และการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ
2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารย
มาจากทุกคณะ จากบันทึกขอตกลงความรวมมือกับเครือขายภาคี ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว บางกะเจา สู
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ความยั่ งยื น มหาวิ ท ยาลั ย ได ร ะดมความเชี่ ย วชาญของคณะต างๆ ลงไปพั ฒ นาพื้ น ที่ ไม ว าจะเป น คณะ
วนศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
เปนตน รวมทั้งการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับความรวมมือจากทุกคณะภายในวิทยาเขตบางเขนเขารวม เชน
โครงการหนึ่งแสนกลาเพื่อปาในเมือง กิจกรรมฝกอบรมคายเยาวชน “กลาไม ในเมือง” โครงการปนจักยาน
ชมสวนบางกะเจา เปนตน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการใหเกิด
ความยั่งยืน ดวยงบประมาณ ถึง 7 ลานบาท (3.1ก-6-1)
นอกจากนี้ ยังมีคณะสิ่งแวดลอมเขารวมศึกษาและจัดทําตนแบบการบําบัดน้ําทิ้งชุมชนโดยเทคโนโลยี
ธรรมชาติ ในพื้ น ที่ “คุงบางกะเจ า” อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปราการ คณะประมงรวมกิจกรรม
สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ คณะสังคมศาสตร โดยภาควิชาภูมิศาสตร จัดโครงการศึกษาดูงานและ
สัมมนานอกสถานที่ โดยการนําผลงานวิจัยมานําเสนอใหผูรวมสัมมนาไดฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
รู ป แบบการย า ยถิ่ น ในประเทศไทย และรู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงเชิ งพื้ น ที่ ในที่ ดิ น อนุ รั ก ษ ช นบทและ
เกษตรกรรมในพื้นที่บางกะเจา คณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับคณะเศรษฐศาสตร เขารวมโครงการเรื่องการมี
สวนรวมจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่บางกะเจา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เขารวมกิจกรรมโครงการสรางและ
ศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ลุมน้ําบางกะสอบ ตําบลบางกะสอบ คุงบางกะเจา กิจกรรมของกลุมลําพู บางกะสอบ
คือ การรักษาสภาพแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําโดยมีอาจารยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาใหความรูในการ
แปรรูปผลิตภัณฑจาก สําหรับขายผลิตภัณฑจากตนจาก สําหรับขายผลิตภัณฑจากตนจาก อาทิ น้ําสมสายชู
น้ําตาลจากลูกจากสดเชื่อมลอยแกว แสปดยุงจากงวงจาก หมวกใบจาก (3.1ก-6-2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่สีเขียวคุง
บางกะเจาจึงไดจัดดําเนินงานทําชุดโครงการ “การวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศคุงบางกะเจาสูความ
ยั่งยืน” (3.1ก-6-3) เปนการศึกษาวิจัยในลักษณะของการบูรณาการเพื่อมุงหวังใหครอบคลุมในมิติตางๆ บน
พื้ น ฐานของหลั ก การสมดุ ล สามด า น ได แ ก สั งคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล อ ม ผลั ก ดั น ไปสู ก ารนํ าไปใช
ประโยชน ในเชิ งพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติให บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค และเปาหมายที่ กําหนด โดยจัดทํ าแผนปฏิบั ติงานชุ ด
โครงการใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม ซึ่งจะตองประกอบดวยชุดโครงการวิจัยยอย ดังตอไปนี้
1) ชุดโครงการยอยความหลากหลายและการใชประโยชนแมลงเพือ่ การพัฒนาเชิงเกษตรนิเวศ
คุงบางกะเจา
ผูรับผิดชอบหลัก ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) ชุดโครงการยอย พืชสวนเพื่อความยั่งยืนของพื้นที่สีเขียวในคุงบางกะเจา
ผูรับผิดชอบหลัก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3) ชุดโครงการวิจัย ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ “คุงบางกะเจา”
ผูรับผิดชอบหลัก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4) ชุดโครงการวิจัยยอย "วนวัฒนวิทยาเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจาสูความยั่งยืน
ผูรับผิดชอบหลัก คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5) ชุดโครงการยอย สถาปตยกรรมศาสตร
ผูรับผิดชอบหลัก คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6) ชุดโครงการยอย แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อความยั่งยืนโดยชุมชนคุงบางกะเจา
ผูรับผิดชอบหลัก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7) ชุดโครงการยอย ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจา
ผูรับผิดชอบหลัก คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ในช ว งป 2560 มี ค ณ ะที่ ทํ า กิ จ กรรมการให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมเพิ่ ม เติ ม คื อ คณ ะ
สัตวแพทยศาสตรรวมกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย จํานวน 15 คน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดําเนิน
โครงการการปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขจรจัดและสัตวเลี้ยง เปนการเผยแพรความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขจรจัดและสัตวเลี้ยงและการใหความรูเรื่องสุขภาพของสัตวเลี้ยงเบื้องตน ใหกับนักเรียนและประชาชนเขต
พื้นที่ จํานวน 50 คน ณ โรงเรียนวัดปาเกด ตําบลทรงคะนอง (คุงบางกะเจา) อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุ ท รปราการ ซึ่ งผลการดํ าเนิ น งาน นั ก เรี ย น อาจารย และประชาชนในเขตพื้ น ที่ โรงเรี ย นได รับ ทราบ
องค ค วามรู เรื่อ งโรคพิ ษ สุ นั ขบ าในสุ นั ขจรจัดและสัตวเลี้ย งเบื้ องตน และหอ งสมุด โรงเรีย นมีแหล งสื บ ค น
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบาและโรคสําคัญในสัตว
ในป ก ารศึ ก ษา 2560 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
มอบหมายให สํ านั กงานบริ การวิ ชาการขั บเคลื่ อนให ทุ กคณะของ
วิทยาเขตบางเขนมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการ
แกสังคมของสถาบัน โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ
5 ของอาจารยทั้งหมดของคณะในวิทยาเขตบางเขน ซึ่งทางสํานักงาน
บริ ก ารวิ ช าการ ได รั บ อนุ มั ติ โ ครงการและงบประมาณจํ า นวน
2,300,000 บาท ดังนั้นจึงไดมีการจัดประชุมโครงการเสริมสราง
บางกะเจาสูความยั่งยืน ป 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 หองประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
(3.1ก-6-4) โดยเชิญคณะตางๆ ในวิทยาเขตบางเขนประชุมเพื่อหารือแนวทางการทํางานรวมกันและนําเสนอ
กิจกรรมทุกคณะ จํานวน 15 คณะ โดยมีการรวมประชุมและวางแผนในการจัดกิจกรรมดังนี้
• จัดกิจกรรมเคาะหนาครั้งที่ 1 ในพื้นที่บางกะเจา วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศรีนครเขื่อน
ขันธ (บางกะเจา) จํานวน 15 คณะ เปนการแนะนําหนวยงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใหแกชุมชนบาง
กะเจารับ ทราบ พรอมทั้งรับฟ งปญหาและความตองการของชุมชนเพื่อนํามาจัดทําโครงการเพื่ อเสนอ มก.
ตอไป (3.1ก-6-5)
• นํ า เสนอกิ จ กรรมแก ชุ ม ชนร ว มกั บ ปตท.กรมป า ไม องค ก รเครื อ ข า ย ผู ว า ราชการจั งหวั ด
สมุทรปราการ มูลนิธิชัยพัฒนา อบต. กํานันและผูใหญบาน หนวยงานของ มก.จํานวน 15 คณะ ในวันที่ 8
มิถุนายน 2561 ณ ศรีนครเขื่อนขันธ (บางกะเจา) (3.1ก-6-6)
โดยอาจารย เขารวมกิจกรรมในพื้นที่ จํานวนทั้งสิ้น 183 ทาน จากจํานวน15 คณะ ดังนี้
1) คณะเกษตร
จํานวน
3
ทาน
2) คณะวนศาสตร
จํานวน
6
ทาน
3) คณะบริหารธุรกิจ
จํานวน
4
ทาน
4) คณะวิทยาศาสตร
จํานวน
7
ทาน
5) คณะเศรษฐศาสตร
จํานวน
4
ทาน
6) คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน
5
ทาน
7) คณะเทคนิคการสัตวแพทย จํานวน
2
ทาน
8) คณะสัตวแพทยศาสตร
จํานวน
10
ทาน
9) คณะประมง
จํานวน
9
ทาน
10) คณะมนุษยศาสตร
จํานวน
28
ทาน
11) คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน
3
ทาน
12) คณะศึกษาศาสตร
จํานวน
9
ทาน
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13) คณะสังคมศาสตร
14) คณะสิ่งแวดลอม
15) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

จํานวน
จํานวน
จํานวน

80
5
11

ทาน
ทาน
ทาน

ผลการดําเนินงาน : วิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนสังคมรอบวิทยาเขต
กําแพงแสน และภายในจังหวัดนครปฐม เพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองไดแบบยั่งยืน ใน
รอบปการศึกษา 2560 จึงกําหนดแผนงานใหทุกคณะ สํานัก นําองคความรูที่เปนจุดเนน จุดเดนของวิทยาเขต
กําแพงแสน ไปดําเนินการพัฒนาชุมชนรอบวิทยาเขต โดยความรวมมือรวมใจของประชาคม อันประกอบดวย
บุคลากรภายในวิทยาเขต ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา และชุมชนโดยรอบ มารวมวางแผนในการ
บริ การวิช าการ โดยมี สํ า นั กส งเสริ ม และฝ ก อบรม กํ าแพงแสน เป น หน ว ยงานหลั กในการขั บ เคลื่ อนการ
ใหบริการวิชาการ ทั้งในระดับชุมชนทั่วไปและในระดับภูมิภาค อาทิ โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการเกษตร
เพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการบริการวิขาการสังคมตามแผนยุทธศาสตร จังหวัดนครปฐม และโครงการ
ที่ จั ด ทํ า บริ ก ารวิ ช าการอย า งต อ เนื่ อ งทุ ก ป งบประมาณ 5,000,000 บาท (โครงการบริ ก ารวิช าการเพื่ อ
พั ฒ นาการกิ น ดี อ ยู ดี ข องประชาชนภายใต วิกฤตภั ย แลง โครงการให ค วามรูเพื่ อ เกษตรกรผูเลี้ย งปศุ สั ต ว
เสริมสรางความมั่นคงทางดานอาชีพแกเกษตรกรอยางยั่งยืน โครงการยกระดับสังคมสุขภาพการเกษตรอยาง
ยั่งยืนและสรางทายาทเกษตรกรผูนํา) ในงานเกษตรกําแพงแสน ป พ.ศ. 2558 โดยเนนหัวขอ “ตามรอยพระ
ยุคลบาท เกษตรศาสตรกําแพงแสน” โดยทําความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบดวย
กิจกรรมบริการวิชาการตางๆ เชน การประชุมวิชาการ และสัมมนาวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ การ
บรรยาย สาธิต ในสาขาพื ช และเทคโนโลยี ชีว ภาพ สาขาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล อม สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา สาขาสัตวและสัตวแพทย สาขาสงเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
อื่นๆ เชน การประกวด/การแขงขันทักษะทางการเกษตร การอบรมวิชาชีพและบริการวิชาการ โดยมีผลการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐานครบ 6 ขอ ดังนี้
1. กําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา วิทยาเขตกําแพงแสน มีการสนับสนุนขับเคลื่อนศาสตรแหงแผนดิน
สรางความผูกพันโดยกําหนดนโยบาย ปการศึกษา 2560 กลุมเปาหมายไปที่ชุมชนภายในจังหวัดนครปฐม โดย
มี คณะทํ างานจากความรวมมื อคณะเกษตร กําแพงแสน วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ศิล ปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา สัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน และสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ยังมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมรอบมหาวิทยาลัย และจังหวัด
นครปฐม ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน รวมกําหนดกลยุทธการบริการวิชาการสูชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 2560 โดยเชิญตัวแทนกลุมชุมชน เขารวมหารือความ
ตองการชุมชน
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
วิทยาเขตกํ าแพงแสน มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริห ารการวิจั ยและบริการวิชาการ เพื่ อจั ดทํ าแผนการ
ดําเนินงานรวมกัน มีการเชิญตัวแทนของชุมชนเขารวมพูดคุยหารือ โดยมีผูนําชุมชน ผูอํานวยการโรงเรียน
และผูเกี่ยวของในจังหวัดนครปฐม โดยการสํารวจและรวบรวมขอมูลความตองการของชุมชน มีการวิเคราะห
ศักยภาพของชุมชน ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําแผน อาทิ
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ลําดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
1. โครงการยอยที่ 1 โครงการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาการ
กินดีอยูดีของประชาชนภายใต
วิกฤตภัยแลง
กิจกรรมที่ 1.1 การถายทอด 1. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู
เทคโนโลยีการผลิตพืชผัก
ความเขาใจและสามารถนําความรู
ปลอดภัยและยั่งยืน
และแนวคิดทีไ่ ดรับไปปรับใชในการ
ผลิตพืชผักปลอดภัยและยั่งยืน
สวนงานที่รับผิดชอบ :
2. เพื่อใหไดผลผลิตมีคณ
ุ ภาพปลอดภัย
คณะเกษตร กําแพงแสน
ตอผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม
3. เพื่อสรางรายไดและลดรายจาย
ใหแกเกษตรกรผูผลิตและสราง
มูลคาเพิม่ ใหกับผลผลิต
กิจกรรมที่ 1.2 การถายทอด 1. เกษตรกรและประชาชน ทราบ
ความรูดานการจัดการของเสีย
สถานการณดานสิ่งแวดลอม และ
อินทรียเพื่อการใชทรัพยากร
วิกฤตการณของสภาพภูมิอากาศ
อยางคุมคาลดผลกระทบตอ
โลกที่ผันแปรอยางรวดเร็ว เพื่อ
สิ่งแวดลอมและสนับสนุนสังคม
เตรียมพรอมรับมือดวยความเขาใจ
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน โดยการ
อยางทันทวงที
มีสวนรวมของชุมชน
2. เกษตรกรและประชาชน มีความรู
ความเขาใจและชวยลดความสกปรก
สวนงานที่รับผิดชอบ :
ในน้ําเสียและการลดปริมาณของเสีย
คณะวิศวกรรมศาสตร
อินทรียที่ถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
กําแพงแสน
โดยการคัดแยกที่แหลงกําเนิด
3. เกษตรกรและประชาชน ทราบและ
ชวยนําของเสียกลับมาใชประโยชน
ในรูปของน้ําหนักชีวภาพจากขยะ
อินทรีย ที่สามารถนําไปใชทดแทน
ปุยเคมีในการเกษตรกรรม
4. เกษตรกรและประชาชนทราบและมี
การนําของเสียกลับมาใชประโยชน
ในรูปของพลังงานกาชชีวภาพเพื่อ
ลดรายจายของประชาชนและ
เกษตรกร
5. เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนิสติ
นักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป
กิจกรรมที่ 1.3 การถายทอด 1. เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
เทคโนโลยีคัดแยกและเพิ่มมูลคา
การคัดแยกขยะชุมชนใหแกชุมชน
ขยะชุมชน และคัดแยกขยะ
และโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
อันตราย
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน
และโรงเรียนคัดแยกขยะเปนขยะ
สวนงานที่รับผิดชอบ : คณะ
อินทรีย ขยะพลาสติก ขยะโลหะ

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

เกษตรกร นักวิชาการ
ผูนําชุมชน และ
ประชาชนสนใจทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
360 คน

640,000 บาท

เกษตรกร ประชาชน
และผูส นใจ ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมและ
เขตติดตอที่อยูตนน้ํา
จํานวนไมนอยกวา
150 คน

400,160 บาท

ชาวบานและนักเรียน
ในจังหวัดนครปฐม
โดยเปนชาวบานใน
ชุมชน 4 ชุมชน และ
นักเรียน 4 โรงเรียน
จํานวน 160 คน

322,250 บาท

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

กิจกรรมที่ 1.4 ยุวเกษตรกร
อินทรีย ตําบลทุงขวาง ระยะที
2: ปลูกฝงแนวคิดการควบคุม
ศัตรูพืชแบบผสมผสานและ
เกษตรปลอดภัยตามวิถีเกษตร
ยั่งยืน

3.

1.

2.

สวนงานที่รับผิดชอบ : คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

3.

กิจกรรมที่ 1.5 การถายทอด 1.
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการผลิตและแปรรูผลผลิต
ทางการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
2.
สวนงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
3.

กิจกรรมที่ 1.6 การถายทอด
เทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อ
พัฒนาชุมชนใหกินดีอยูดีอยาง
ยั่งยืน
136
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ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน
และโรงเรียนเพิ่มมูลคาของขยะ
ชุมชน เชน สรางรายไดจากขยะรี
ไซเคิล หมักขยะอินทรียเปนปุย
ชีวภาพ หรือประดิษฐสิ่งของ
เพื่อใหมีการความรวมมือระหวาง
ชุมชน โรงเรียน หนวยงานและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ถายทอดความรูใหกับกลุมยุว
เกษตรกร
เพื่อแนะนําใหนักเรียนรูจักแนวทาง
การทําเกษตรอินทรียและขอดีของ
การเกษตรที่ลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร และปลูกจิตสํานึกการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมแกเยาวชนใน
โรงเรียน
เพื่อแนะนําการบริหารจัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนแกครูพี่เลี้ยงยุวเกษตรกร
อินทรีย แตละ โรงเรียนเพื่อสามารถ
โดยสอดแทรกกิจกรรมเกษตร
อินทรียใหกับกลุมนักเรียนทีส่ นใจ
(มีถึงขอ 8 จากในเลม)
เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรใหมีศักยภาพดานการผลิต
การแปรรูป และการตลาดในการ
ประกอบอาชีพดานการเกษตร
เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูและ
ทักษะอาชีพดานการเกษตร
สามารถเพิ่มผลผลิต สรางรายได
และลดรายจาย เพื่อนําไปพัฒนา
สินคาผลิตภัณฑของตนเอง
ครอบครัวและชุมชน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูประกอบ
อาชีพการเกษตรมีความมั่นคงทาง
อาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนรวมทั้งเพิ่มรายไดและ
สามารถพึ่งพา
สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร และ
ผูสนใจทั่วไป นําความรูไ ปพัฒนา
ระบบผลิต เพื่อประโยชนใน
ครัวเรือน และครอบครัว

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

ตัวแทนคุณครูใน
โรงเรียนในตําบลทุง
ขวาง เกษตรกร
ตัวแทนเยาวชนจาก
แตละโรงเรียนใน
ตําบลทุงขวางที่สนใจ
จํานวน 914 คน

177,750 บาท

เกษตรกร นักวิชาการ
และผูส นใจ
จํานวน 175 คน

350,000 บาท

เกษตรกรหรือผูส นใจ
ในพื้นที่อําเภอ
กําแพงแสน ดอนตูม
บางเลน เมือง

295,000 บาท

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สวนงานที่รับผิดชอบ :
คณะเกษตร กําแพงแสน

2.

3.
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เพื่อสรางโอกาสใหนิสติ ซึ่งเปน
เยาวชนรุนใหม รวมถึงประชาชนใน
พื้นที่ หันมาสนใจตระหนัก และหวง
แหนภูมิปญญา และสรางโอกาสใน
การสนับสนุนทองถิ่น
เพื่อใหเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปทราบ และเขาใจการใช
ทรัพยากรทีมีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการ
ฝกอบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจดวย
ฟางขาวโดยใชเครื่องจักรกล การ
เกษตรเปนเครื่องทุนแรงในการ
ทํางาน
เพื่อรณรงคลดการเผาฟางในนาขาว
และสรางอาชีพใหแกเกษตรกร
ในชวงวิกฤติภัยแลง
เพื่อสรางรายไดและลดรายจาย
ภายในครัวเรือนของเกษตรกร

กิจกรรมที่ 1.7 การถายทอด 1.
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ดวยฟางขาวโดยใชเครื่องจักรกล
การเกษตรเปนเครื่องทุนแรงใน
การทํางานเพื่อรณรงคลดการ
เผาฟางในนาขาวและสรางอาชีพ 2.
ใหแกเกษตรกรในชวงวิกฤติภัย
แลง
3.
สวนงานที่รับผิดชอบ :
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
กิจกรรมที่ 1.8 การถายทอด 1. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร และ
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผล
ประชาชนไดนําผลิตผลทางการ
ทางการเกษตรแบบไรของเสีย
เกษตรที่เหลือใช และหางายใน
ทองถิ่นมาจัดการอยางเปนระบบ
สวนงานที่รับผิดชอบ :
เพื่อใหไดแกสชีวภาพที่เปนพลังงาน
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ทดแทน และไดปุยอินทรียทมี่ ี
คุณภาพในการผลิตพืชปลอดภัยจาก
สารพิษ
2. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรและ
ประชาชนตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการกําจัดผักตบชวา ซึ่ง
สรางมลภาวะ น้ําเนาเหม็นทําใหการ
ไหลของน้ําชาลง และสรางปญหาใน
การสัญจรทางน้ํา ซึ่งทําใหหนวยงาน
ตางๆ สูญเสียงบประมาณในการ
กําจัดผักตบชวา
3. เปนศูนยการเรียนรูของเกษตรกร
นิสิต นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

กลุมเปาหมาย
นครปฐม กลุม
เครือขายเกษตรกรรุน
ใหม กลุม ยุวเกษตรกร
หรือผูส นใจเขตพื้นที่
จังหวัดนครปฐม
จํานวน 90 คน

งบประมาณ

เกษตรกร นักวิชาการ
จํานวน 60 คน

117,070 บาท

เกษตรกร นักวิชาการ 97,770 บาท
บุคลากร และนิสิต โดย
มีจํานวนผูเขาอบรม
ตามแผน 3 รุน ๆ ละ
40 คน ทั้งหมด 120
คน

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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2 โครงการยอยที่ 2 โครงการให
ความรูเพื่อเกษตรกรผูเลี้ยง
ปศุสัตว เสริมสรางความมั่นคง
ทางดานอาชีพแกเกษตรกร
อยางยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2.1 การถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลผลิตในฟารมโคนม
สวนงานที่รับผิดชอบ :
คณะสัตวแพทยศาสตร
กิจกรรมที่ 2.2 การถายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สวนงานที่รับผิดชอบ : สถานี
วิจัยประมงกําแพงแสน

กิจกรรมที่ 2.3 การถายทอด
ความรูเรื่องการสรางเครือขาย
ผูประกอบการผลิตและจําหนาย
ไกพันธุตะเภาทองเกษตรศาสตร
อยางยั่งยืน
สวนงานที่รับผิดชอบ :
คณะเกษตร กําแพงแสน
กิจกรรมที่ 2.4 การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ
อาหารสัตวอินทรียเพื่อการผลิต
ปศุสัตวอินทรีย
สวนงานที่รับผิดชอบ :
คณะเกษตร กําแพงแสน
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กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ
เลี้ยงโคนม โดยเนนการเฝาระวัง
ควบคุมและปองกันโรคปากและเทา
เปอยในฟารม โคนม ตลอดจนโรคแอบ
แฝงอื่นๆ ในฟารมและขบวนการ
จัดการในการเลี้ยงเพื่อลดสภาวะ
เครียดในโคนม
1. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ทันสมัยและใช
งานงายไปยังกลุมเกษตรกรและ
ผูสนใจในชุมชนตางๆ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเ ลี้ยงสัตวนา้ํ
ในปจจุบันใหสามารถเลี้ยงสัตวน้ําได
อยางยั่งยืน ไดผลตอบแทนสูงและ
ไมกอใหเกิดผลเสียตอ
สภาพแวดลอม ตลอดจนการเพิ่ม
มูลคาของสัตวน้ํา
3. เพื่อสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีที่
ใชงานงาย สะดวก และรวดเร็วตอ
กลุมเกษตรกรและผูสนใจในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1. เพื่อใหความรูดานวิชาการดานการ
เลี้ยงไกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อสนับสนุนใหกลุมเปาหมายเลี้ยง
ไกแนวอินทรีย
3. เพื่อสรางโอกาสและเสริมสราง
รายไดเพิ่มภายในครัวเรือน
4. เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นคงและ
ยัง่ ยืนในอาชีพ
เพื่อเปนการถายทอดองคความรูแก
เกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรียบานหวยรางเกตุพัฒนา หมู 12
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และวิสาหกิจชุมชน
บานยางปราสาท จังหวัดนครปฐม
รวมจํานวน 150 คน เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจในการผลิตวัตถุดิบสําหรับ
อาหารสัตวอินทรียเพื่อการผลิต
ปศุสัตวอินทรีย สรางอาชีพเสริม/

เกษตรกร นักวิชาการ
และผูส นใจทั่วไป
จํานวน 50 คน

516,000 บาท

กลุมเกษตรผู
143,500 บาท
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ จํานวน 90 คน

เกษตรกร นักวิชาการ
และผูส นใจ กลุม
เกษตรกรอําเภอดอน
ตูมและอําเภอ
ใกลเคียงในจังหวัด
นครปฐมจํานวน 80
คน

215,900 บาท

เกษตรกรและผูสนใจ
ทั่วไป จํานวน 150
คน

314,620 บาท
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2.5 การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตไกไขและไก
เนื้ออินทรียระบบปลอย (freerange system)
สวนงานที่รับผิดชอบ :
คณะเกษตร กําแพงแสน

3

วัตถุประสงค
อาชีพทางเลือก เพิ่มรายได และความ
อยูดีกินดีของเกษตรกร
เพื่อถายทอดองคความรูทางวิชาการ
เลี้ยงสัตวปกแกเกษตรกร รวมจํานวน
80 คน เพื่อใหมีความรูในการเลี้ยง
ไกเนื้อและไกไขอินทรียระบบปลอย
(free-range system) การจัดการ
ผลผลิตเพื่อการจําหนาย สรางอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได และสรางความอยูดี
กินดีของเกษตรกร

โครงการยกระดับสังคมสุขภาพ
การเกษตรอยางยั่งยืนและสราง
ทายาทเกษตรกรผูนํา
กิจกรรมที่ 3.1 การเสริมสราง
เพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหกับเด็ก
การเรียนรูใหกับเด็กนักเรียน
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไดมี
โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน
ความรู ความเขาใจทางวิชาการเพิม่ ขึ้น
โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร
สวนงานที่รับผิดชอบ :
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
คณะศึกษาศาสตรและ
พลศึกษา
พัฒนศาสตร
กิจกรรมที่ 3.2 การสราง
1. เพื่อสรางนวัตกรรมทางการศึกษาที่
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
เปนสื่อและอุปกรณการเรียนการ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
สอนแบบงาย
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กใน 2. เพื่อการถายทอดการใชสื่อและ
ชุมชน
อุปกรณการเรียนการสอนใหกบั ครู
บุคลากร และเด็กนักเรียนโรงเรียน
สวนงานที่รับผิดชอบ :
ขนาดเล็ก
คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร
กิจกรรมที่ 3.3 การอบรมและ เพื่อพัฒนาบุคลากรองคกรบริหารสวน
สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ ตําบล บุคลากรทางดานสาธารณสุข ครู
สุขภาพและปองกันโรคในชุมชน และบุคคลทั่วไป ใหมีความรูความ
เขาใจการออกกําลังกายที่เหมาะสม
สวนงานที่รับผิดชอบ :
เพื่อปองกันโรคเรื้อรัง สามารถ
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
วิเคราะหสมรรถภาพทางกายและให
คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมการออก
กําลังกายเพื่อสงเสริมใหมีสุขภาวะที่ดี

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

เกษตรกร และผูสนใจ
จํานวน 80 คน

209,340 บาท

เด็กนักเรียนจํานวน 8
โรงเรียน 600 คน

400,000 บาท

เด็กนักเรียน จํานวน
600 คน

299,360 บาท

บุคลากรองคกร
บริหารสวนตําบล
บุคลากรทางดาน
สาธารณสุข และ
บุคคลทั่วไป จํานวน
200 คน

300,640 บาท
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3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
วิทยาเขตกําแพงแสน มีการติดตามผลการดําเนินงานของกลุมเปาหมาย อาทิ

ชื่อโครงการ
การถายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตพืชผัก
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน
สวนงานที่
รับผิดชอบ :
คณะเกษตร
กําแพงแสน

ผลลัพธ
คาใชจาย
เกษตรกรมีความรู ความเขาใจและสามารถนํา 640,000
ความรูและแนวคิดทีไ่ ดรบั ไปปรับใชในการผลิต
บาท
พืชผักปลอดภัยและยั่งยืน สามารถพัฒนา
คุณภาพการผลิตและผลผลิตใหมคี ุณภาพ
ปลอดภัยตอผูผ ลิต ผูบริโภค ตลอดจนสงผลให
สิ่งแวดลอมนาอยู นอกจากนี้ เกษตรกร
สามารถยกระดับราคาสินคาเกษตรใหสูงขึ้น
โดยการผลิตพืชผักใหไดมาตรฐานพืชปลอดภัย
และลดรายจาย เชน การผลิตปุยหมัก น้ําหมัก
จุลินทรียปองกันกําจัดโรค แมลง และยัง
สามารถเก็บเมล็ดพันธุ ไวใชในครัวเรือนอีกดวย
สวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ประชาชนสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นและ
กอใหเกิดการกระจายรายได และเปนทุน
หมุนเวียนภายในทองถิ่น โดยราคาผลผลิต
พืชผักเกษตรปลอดภัยจะมีราคาสูงกวาพืชผัก
ปกติทําใหสามารถเพิ่มรายไดสูงขึ้น ลดคาใช
จายตนทุนการผลิต เชน เก็บเมล็ดพันธุ การทํา
ใชปุยอินทรีย จุลินทรีย ตางๆ ไวใชเอง วัสดุ
ปลูก ซึ่งสงผลตอการลดตนทุนการผลิต การใช
สารเคมีในปริมาณทีล่ ดลง สามารถสรางตลาด
รองรับสินคาพืชเกษตรปลอดภัย เชน สหกรณ
ชุมชน ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย เปนตน มีการ
เสริมสรางคุณภาพของชีวิตของกลุมเกษตรกร
ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามัคคี ในกลุม
สุขอนามัยของชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย
และใจ มีความสัมพันธที่ดรี ะหวางครอบครัว
เกษตรกรไมทิ้งถิ่นฐาน นอกจากนีส้ รางองค
ความรูและตอยอดภูมิปญ
 ญาทองถิ่นถือเปน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การถายทอด
เกษตรกร
สามารถถายทอด
เกษตรกรและประชาชนทราบสถานการณดาน 400,160
ความรูดานการ ประชาชน และ
เทคโนโลยีการ
สิ่งแวดลอม และวิกฤติการณของสภาพ
บาท
จัดการของเสีย
ผูสนใจ ในพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ภูมิอากาศโลกที่ผันแปรอยางรวดเร็ว และทราบ
ใหแกเกษตรกรและ วาตนเองมีความสําคัญและสามารถชวยเตรียม
อินทรียเพื่อการ จังหวัดนครปฐม
และเขตติดตอที่อยู ผูสนใจทั่วไปได
พรอมรับมือปญหา และชวยลดผลกระทบของ
ใชทรัพยากร
ตนน้ํา จํานวนไม จํานวน 308 คน ซึ่ง ปญหาสิ่งแวดลอมเหลานีไ้ ด โดยเลือกดําเนิน
อยางคุมคาลด
นอยกวา 150 คน มากกวาคาเปาหมาย การที่สอดคลองกับวิถีดํารงชีวิตและอาชีพของ
ผลกระทบตอ
ตน และพรอมชวยลดความสกปรกในน้ําเสีย
สิ่งแวดลอมและ
และการลดปริมาณของเสียอินทรีย โดยการคัด
สนับสนุนสังคม
เกษตรกรรมอยาง
แยกที่แหลงกําเนิดและชวยนําของเสียกลับมา
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กลุมเปาหมาย
เกษตรกร
นักวิชาการ ผูนํา
ชุมชน และ
ประชาชนสนใจ
ทั่วไป จํานวนไม
นอยกวา 360 คน

ดานการพัฒนา
สามารถถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
พืชผักปลอดภัยและ
ยั่งยืนใหแกเกษตรกร
นักวิชาการ ผูนํา
ชุมชนและประชาชน
สนใจทั่วไป จํานวน
495 คน ซึ่งมากกวา
คาเปาหมาย
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ชื่อโครงการ
ยั่งยืน โดยการมี
สวนรวมของ
ชุมชน
สวนงานที่
รับผิดชอบ :
คณะ
วิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

กลุมเปาหมาย

การถายทอด
เทคโนโลยีคัดแยก
และเพิ่มมูลคาขยะ
ชุมชน และคัด
แยกขยะอันตราย
สวนงานที่
รับผิดชอบ :
คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร

ชาวบานและ
นักเรียนในจังหวัด
นครปฐม โดยเปน
ชาวบานในชุมชน
4 ชุมชน และ
นักเรียน 4
โรงเรียน จํานวน
160 คน

ดานการพัฒนา

ผลลัพธ
คาใชจาย
ใชประโยชนในรูปของน้ําหมักชีวภาพจากขยะ
อินทรีย ที่สามารถนําไปใชทดแทนปุยเคมีใน
การเกษตรกรรม หรือในรูปของพลังงานกาช
ชีวภาพเพื่อลดรายจายของประชาชนและ
เกษตรกร โดยพื้นที่มีความพรอมเปนแหลง
เรียนรูของนิสติ นักศึกษา นักเรียน เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน การดําเนินงานใหบริการ
วิชาการในโครงการนี้ เนนการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน โดยการสรางการมีสวนรวม
ของผูเขารวมโครงการ โดยเนนความยินดีเต็ม
ใจเขารวมดําเนินการ และจัดใหมวี งประชุม
กลุมยอยตั้งแตเริม่ ดําเนินการ เพื่อรวมกัน
วางแผนงานใหเกิดแนวความคิดรวมกันของ
การดําเนินงานในพื้นที่ อีกทั้งสรางการพูดคุยให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นและ
ประสบการณ
สามารถถายทอด
สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและโรงเรียนคัด 322,250
เทคโนโลยีคัดแยก แยกขยะเปนขยะอินทรีย ขยะรีใซเคิล ขยะ
บาท
และเพิ่มมูลคาขยะ ทั่วไป และขยะอันตราย ทําใหสามารถเพิ่ม
ชุมชน และคัดแยก มูลคาขยะรีใซเคิลใหแก ชุมชน/โรงเรียน 8 แหง
ขยะอันตรายใหแก โดยทุกแหงมีความเขาใจการเพิ่มมูลคามากขึ้น
ชาวบานและ
ประชาชนสามารถเพิ่มมูลคาขยะโดยการทําปุย
นักเรียนไดมากกวา หมัก น้ําหมักชีวภาพ ไดนําน้ําหมักมาใช
คาเปาหมาย จํานวน ประโยชนในบานเรือน เชน เปนน้าํ ยาลาง
972 คน
หองน้ํา น้ํายาถูพื้น ไลแมลง ซึ่งชวยลดคาใช
จายในครัวเรือนได นอกจากนี้ประชาชนและ
นักเรียนเรียนรูเ ทคนิคการนําเศษถุงนม
ที่นักเรียนดื่มเปนประจํา มาประดิษฐและใช
ประโยชน โดยการทํากระเปาและตะกรา
ในสวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ชุมชนเขาใจบริบทของการคัดแยกขยะชุมชน
และขยะอันตรายมากขึ้น สงเสริมใหชุมชนและ
โรงเรียนมีความสะอาดมากขึ้น แตละคนมี
ความตระหนักดานการจัดการขยะอยางถูกวิธี
มากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเปนกําลัง
สําคัญของประเทศ นอกจากนี้ชมุ ชนและ
โรงเรียนสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อขาย
กลับมาเปนรายได รวมทั้งรูวิธีการเพิ่มมูลคา
ขยะรีไซเคิล จะทําใหมรี ายไดเพิ่มขึ้นและชุมชน
และโรงเรียนลดคาใชจาย โดยสามารถทําน้ํา
หมัก ปุยหมัก และสิ่งประดิษฐจากถุงนม
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ชื่อโครงการ
ยุวเกษตรกร
อินทรีย ตําบลทุง
ขวาง ระยะที่ 2:
ปลูกฝงแนวคิดการ
ควบคุมศัตรูพืช
แบบผสมผสาน
และเกษตร
ปลอดภัยตามวิถี
เกษตรยั่งยืน
สวนงานที่
รับผิดชอบ :
คณะศิลปศาสตร
และ
วิทยาศาสตร)

ผลลัพธ
คาใชจาย
ผลผลิตจากเกษตรอินทรียในโรงเรียนสามารถ
177,750
นํามาจําหนายเขาโครงการอาหารกลางวันได
บาท
ทุกโรงเรียน ทําใหสรางโอกาสในการสราง
รายไดจากการทําการเกษตรอินทรียและยัง
ไดรับอาหารที่ปลอดภัยตอสุขภาพอีกดวย จาก
การที่นักเรียนนําผลผลิตสวนหนึ่งกลับไปทานที่
บานก็เปนสวนหนึ่งในการลดรายจาย อีกทั้ง
การผลิตปุยและน้ําหมักชีวภาพไวใชเองใน
โรงเรียน โดยการรีใซเคิลจากขยะอินทรียใน
โรงเรียนนับเปนการลดรายจายของโรงเรียนใน
การผลิตผักอินทรียตอไปในอนาคตไดอีกดวย
แมจะยังไมครบทุกคน นักเรียนบางโรงเรียนได
นําองคความรูไปผลิตผักอินทรียเพือ่ บริโภคใน
ครัวเรือนดวย สวนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน เครือขายที่สรางขึ้นระหวาง
โรงเรียน กับหนวยงาน สามารถทําใหทาง
โรงเรียนมีที่ปรึกษาในการทําการเกษตรตอไป
และการใหความรวมมือของกิจกรรมนี้จาก
ชุมชน เปนกาวหนึ่งที่ดีตอไปในการขยายวง
กวางของเกษตรอินทรียในอนาคต
สามารถถายทอด
การถายทอด
เกษตรกร
เกษตรกรไดรับความรูดานการแปรรูป
350,000
เทคโนโลยีการเพิ่ม น้ําพริก การแปรรูปเนื้อสัตว การผลิตน้ํา
นักวิชาการ
บาท
เทคโนโลยีการ
ประสิทธิภาพดาน
สมุนไพรขวด การแปรรูปสมุนไพร การ
เพิ่มประสิทธิภาพ และผูส นใจ
ดานการผลิตและ จํานวน 175 คน การผลิตและแปรรูป บริหารธุรกิจเกษตรยุคใหม การแปรรูปกุง
ผลผลิตทาง
และการแปรรูปและการตลาดสินคาเกษตร
แปรรูปผลผลิต
การเกษตรตามแนว ในยุคดิจทิ ัลไปพัฒนาอาชีพเกษตร เชน
ทางการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร การแปรรูปเนื้อสัตว ผูเขารับการ
ตามแนว
ใหแกเกษตรกร
ฝกอบรม นําความรูที่ไดรับไปพัฒนาอาชีพ
เศรษฐกิจ
นักวิชาการ และ
เกษตรโดยนําผลผลิตเกษตรในชุมชนมาแปร
พอเพียง
ผูสนใจ จํานวน 197 รูปและจําหนายภายในชุมชน โดยจัดทํา
สวนงานที่
ซึ่งมากกวาคา
ตลาดน้าํ คลองมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล
รับผิดชอบ :
เปาหมาย
จังหวัดนครปฐม และหลักสูตรการแปรรูปกุง
สํานักสงเสริม
ผูเขาฝกอบรม นําความรูที่ไดรับไปพัฒนา
และฝกอบรม
อาชีพเกษตรโดยนําผลผลิตเกษตรในชุมชน
กําแพงแสน
มาแปรรูปและจําหนายตลาดนัดอิม่ เกษตร
ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตร
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
การถายทอด
เกษตรกรหรือ
สามารถถายทอด
กลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตพืชในระบบ
295,000
ผูสนใจในพื้นที่
เทคโนโลยีการเกษตร มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและยกระดับ
บาท
เทคโนโลยีดาน
อําเภอกําแพงแสน เพื่อพัฒนาใหเปน
สินคาเกษตร ทําใหเกิดโอกาสทางการตลาดกับ
การเกษตรเพื่อ
พัฒนาชุมชนให ดอนตูม บางเลน แหลงเรียนรู สราง ผลผลิต สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต
กินดีอยูด ีอยาง
เมืองนครปฐม กลุม เสริมระบบเกษตร ได
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กลุมเปาหมาย
ตัวแทนคุณครูใน
โรงเรียนในตําบล
ทุงขวาง เกษตรกร
ตัวแทนเยาวชน
จากแตละโรงเรียน
ในตําบลทุงขวางที่
สนใจ จํานวน 914
คน

ดานการพัฒนา
สามารถถายทอด
และปลูกฝงแนวคิด
การควบคุมศัตรูพืช
แบบผสมผสานและ
เกษตรปลอดภัยตาม
วิถีเกษตรยั่งยืน
ใหแกตัวแทนคุณครู
ในโรงเรียนในตําบล
ทุงขวาง เกษตรกร
และตัวแทนเยาวชน
จากแตละโรงเรียน
ได จํานวน 957 คน
ซึ่งมากกวาคา
เปาหมาย
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ชื่อโครงการ
ยั่งยืน
สวนงานที่
รับผิดชอบ :
คณะเกษตร
กําแพงแสน

กลุมเปาหมาย
เครือขายเกษตรกร
รุนใหม กลุมยุว
เกษตรกรหรือ
ผูสนใจเขตพื้นที่
จังหวัดนครปฐม
จํานวน 90 คน

ดานการพัฒนา
ยั่งยืน แกปญหาทาง
การเกษตรในพื้นที่
จํานวน 189 คน ซึ่ง
มากกวาคาเปาหมาย

ผลลัพธ

คาใชจาย

4. ชุมชนหรือองคกรเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การติดตามผลผูที่รับบริการ
จากโครงการบริการวิชาการ อาทิ เพื่อพัฒนาการกินดีอยูดีของประชาชนภายใตวิกฤตภัยแลง การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพื ชผักปลอดภัยและยั่งยืน จากการติดตามผลผูเขารับการอบรม จํานวน 495 คน จาก
แบบสอบถามที่ไดรับประโยชนจากการอบรม มีคาเฉลี่ย 4.76 ระดับมากที่สุด และคาดวาจะนําความรู ความ
เขาใจทักษะที่ไดรับในครั้งนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได มีคาเฉลี่ย 4.78 ระดับมากที่สุด ผลที่ไดรับจาก
โครงการนี้ เกษตรกรมีความรู ความเขาใจและสามารถนํ าความรูและแนวคิดที่ ไดรับไปปรับ ใชในการผลิต
พื ช ผั กปลอดภั ย และยั่ งยื น สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ตและผลผลิ ต ให มี คุณ ภาพปลอดภั ย ต อ ผู ผ ลิ ต
ผูบริโภค ตลอดจนสงผลใหสิ่งแวดลอมนาอยู นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถยกระดับราคาสินคาเกษตรใหสูงขึ้น
โดยการผลิตพืชผักใหไดมาตรฐานพืชปลอดภัยและลดรายจาย เชน การผลิตปุยหมัก น้ําหมักจุลินทรียป องกัน
กําจัดโรค แมลง และยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ ไวใชในครัวเรือนอีกดวย
สวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประชาชนสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นและกอใหเกิด
การกระจายรายไดและเปนทุนหมุนเวียนภายในทองถิ่น โดยราคาผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัยจะมีราคาสูง
กวาพืชผักปกติทําใหสามารถเพิ่มรายไดสูงขึ้น ลดคาใชจายตนทุนการผลิต เชน เก็บเมล็ดพันธุ การทําใชปุย
อินทรีย จุลินทรียตางๆ ไวใชเอง วัสดุปลูก ซึ่งสงผลตอการลดตนทุนการผลิต การใชสารเคมีในปริมาณที่ลดลง
สามารถสรางตลาดรองรับสินคาพืชเกษตรปลอดภัย เชน สหกรณชุมชน ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย เปนตน มี
การสรางเสริมคุณภาพของชีวิตของกลุมเกษตรกรทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามัคคีในกลุมสุขอนามัยของ
ชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจมีความสัมพันธที่ดีระหวางครอบครัวเกษตรกรไมทิ้งถิ่นฐาน นอกจากนี้
สรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นถือเปนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยและยั่งยืน ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต
และคัดเมล็ดพันธุพืชผักคุณภาพ การผลิตวัสดุปลูก และน้ําหมักคุณภาพ การจัดการดินเพื่อทําการเกษตรที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การปลูกพืชระบบมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และการปลูกพืชตามมาตรฐาน
การเกษตรอินทรีย สามารถประเมินความพึงพอใจการฝกอบรมในภาพรวมของโครงการ ไดดังนี้
ผลการประเมินการฝกอบรมโดยผูเขารับการอบรม 495 คน
ลําดับ
ประเด็น
1. ความพึงพอใจในกิจกรรม
1.1 หัวขอบรรยายสอดคลองกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม
1.2 เวลาที่ใชในการฝกอบรม
1.3 เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความตองการของทาน
2. ความพึงพอใจในวิทยากร
2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร
2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถวนและนาสนใจ

คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
4.67
4.69
4.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.73
4.72

มากที่สุด
มากที่สุด
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ลําดับ
ประเด็น
2.3 เอกสารประกอบการอบรม
2.4 เวลาที่วิทยากรใชในการอบรม
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
3. ความพึงพอใจในบริการ
3.1 สถานที่จดั ฝกอบรม
3.2 วัสดุและอุปกรณในการอบรม
3.3 อาหารและเครื่องดื่ม
3.4 ความพึงพอใจในภาพรวม
4. ความพึงพอใจในประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม
4.1 ทานไดรับประโยชนจากการอบรม
4.2 ทานคาดวาจะนําความรูความเขาใจทักษะทีไ่ ดรับในครั้งนี้ไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
4.3 ทานมีความพึงพอใจที่ไดเขาอบรม

คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
4.72
มากที่สุด
4.73
มากทีส่ ุด
4.74
มากทีส่ ุด
4.71
4.70
4.75
4.76

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.76
478

มากที่สุด
มากที่สุด

4.81

มากที่สุด

ภาพกิจกรรม “การสาธิตและฝกปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยและยั่งยืน”

การคัดเมล็ดพันธุและการเก็บเมล็ดพันธุคุณภาพ

ปฏิบัติการใชที่แปลงสาธิต GAP

การทําวัสดุอินทรียแบบไมกลับกองคุณภาพ

การวิเคราะหตัวอยางดินทางการเกษตร การคํานวณปุยใชเอง
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การเพาะเชื้อบิวเวอร และไตรโคเดอรมา

การทําน้ําหมักจากผักและผลไม

จากการติดตามผลผูเขารับการอบรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับสามารถนําไปประกอบอาชีพ
และสรางรายได ดังนี้
1) กลุมเกษตรกรตําบลหวยหมอนทอง ตําบลหนองงูเหลือม ตําบลสามงาม ตําบลบางเลน
ตําบลทุงลูกนก ตําบลลําพญา ตําบลหวยดวน ตําบลทุงขวาง ตําบลดอนรวก มีการผลิตพืชผักปลอดภัยและ
ยั่งยืน ปราศจากสารเคมี จะมีราคาสูงกวาพืชผักปกติทําใหสามารถเพิ่มรายไดสูงขึ้น มีตลาดรองรับ เชน
สหกรณชุมชน ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย เปนตน
2) กลุมโรงเรียน 4 โรงเรียน ในอําเภอกําแพงแสน อําเภอบางเลน สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล
ขายกลับมาเปนรายได และพัฒนานําเศษถุงนมมาประดิษฐทํากระเปาและตะกรา
3) กลุมเกษตรกรอําเภอบางเลน จํานวน 4 แหลงเรียนรู 3 ตําบล ตําบลบางระกํา ตําบลบาง
เลน ตําบลลําพญา เพาะเห็ดโดยใชฟางขาวในตะกราและขยายผลจําหนายสรางรายไดในครัวเรือนและชุมชน
ภาพกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
“การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจดวยฟางขาวโดยใชเครื่องจักรกลการเกษตรเปนเครื่อง
ทุนแรงในการทํางานเพื่อรณรงคลดการเผาฟางในนาขาวและสรางอาชีพใหแกเกษตรกรในชวงวิกฤติภัยแลง”

ฝกปฏิบัติการเพาะเห็ดในทอนไมฝก

ฝกปฏิบัติการเขี่ยเชื้อเห็ด

ฝกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกรา

ฝกปฏิบัติการเพาะเห็ดดวยฟางขาวโดยใชเครื่องอัดฟาง
ขาวหมักเปนเครื่องทุนแรง
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5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย วิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินงานบริการวิชาการสูสังคมโดยมีการบูรณาการ จากทุกคณะ
ของวิทยาเขตกําแพงแสน และหนวยงานภายนอกสงผลใหเกิดการสรางเครือขาย ความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก อาทิ
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
หนวยงานภายใน
หนวยงานภายนอก
1
การถายทอดเทคโนโลยี - ศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
- โรงเรียนวัดกําแพงแสน ตําบลหวยหมอนทอง
การผลิตพืชผักปลอดภัย
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เรือนปลูกพืชทดลอง
และยั่งยืน
- ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ - ธนาคารเมล็ดพันธุ เลขที่ 80/2 หมู3 ตําบล
หนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- ศาลาชุมชนบานดอนตูม หมูที่ 9 ตําบลสามงาม
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
- บานผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 4 ตําบลบางเลน
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- บานผูใหญบาน หมูที่ 11 ตําบลทุงลูกนก
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- องคการบริหารสวนตําบลลําพญา อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
- กลุมเกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญผัก
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
- ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนรวก
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2.
การถายทอดความรูดาน - ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรม
- อบต.ทากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
การจัดการของเสีย
พลังงานฯ
- อบต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
อินทรียเพื่อการใช
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- อบต.ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ทรัพยากรอยางคุมคา
กําแพงแสน
- ม.1 ต.รางพิกุล อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ลดผลกระทบตอ
- อบต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
สิ่งแวดลอมและ
สนับสนุนสังคม
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน
โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน
การถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและ
โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ไดแก
3.
คัดแยกและเพิ่มมูลคา วิทยาศาสตร
- โรงเรียนวัดนิยมธรรม
ขยะชุมชนและคัดแยก
- โรงเรียนวัดหนองขาม
ขยะอันตราย
- โรงเรียนวัดลาดหญาไทร
- โรงเรียนบางไผนารถ
- โรงเรียนวัดนิยมธรรม
- โรงเรียนวัดหนองขาม
- โรงเรียนวัดลาดหญาไทร
- โรงเรียนบางไผนารถ
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

หนวยงานภายใน

4.

ยุวเกษตรกรอินทรีย
ตําบลทุงขวาง ระยะที
2: ปลูกฝงแนวคิดการ
ควบคุมศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานและเกษตร
ปลอดภัยตามวิถีเกษตร
ยั่งยืน

5

การถายทอดเทคโนโลยี สํานักสงเสริมและฝกอบรม
การเพิ่มประสิทธิภาพ
กําแพงแสน
ดานการผลิตและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

-

6

7

8

-

หนวยงานภายนอก
อบต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
อบต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ชุมชนบางไทรปา อ.บางเลน จ.นครปฐม
บานสวนละมัยพร ต.ทุงขวาง อ.กําแพงแสน
อบต. ทุงขวาง อ.กําแพงแสน
อาคารอเนกประสงค อบต.ทุงขวาง
โรงเรียนบานหลักเมตร
โรงเรียนวัดปลักไมลาย
โรงเรียนเมืองเกากําแพงแสน
โรงเรียนบานหนองขาม
โรงเรียนบานบอน้ําพุ
โรงเรียนสรรเพชญฯ
โรงเรียนบานดงเกตุ
องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม อ.สามพราน
จ.นครปฐม
กลุม แมบานเกษตรกรมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม
องคการบริหารสวนตําบลทุงบัว อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
ชุมชนบานไผขอม อ.บางเลน จ.นครปฐม
เทศบาลเมืองไรขิง อ. สามพราน จ.นครปฐม
กลุมแมบานตําบลสระพัฒนา อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม
อบต. หวยหมอนทอง ต.ทุงขวาง อ. กําแพงแสน
จ. นครปฐม
กลุมวิสาหกิจชุมชน ต. ดอนตูม อ.บางเลน
จ.นครปฐม
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) อ.เมือง
จ.นครปฐม
ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ต.บางระกํา
อ.บางเลน จ.นครปฐม
ศาลาประชาคมหมูบานอาว ต.บางเลน
อ.บางเลน จ.นครปฐม
สํานักงานเทศบาล (อาคารเกา) ต.ลําพญา
อ.บางเลน จ. นครปฐม

การถายทอดเทคโนโลยี
ดานการเกษตรเพื่อ
พัฒนาชุมชนใหกินดีอยู
ดีอยางยั่งยืน

คณะเกษตร กําแพงแสน

การถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ดวยฟางขาวโดยใช
เครื่องจักรกลการเกษตร
เปนเครื่องทุนแรงในการ
ทํางานเพื่อรณรงคลดการ
เผาฟางในนาขาวและ
สรางอาชีพใหแก
เกษตรกรในชวงวิกฤติภัย
แลง
การถายทอดเทคโนโลยี

ฝายเครื่องจักรกลการเกษตร
แหงชาติ กองบริการการวิจัย
และบริการวิชาการ สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน

-

- คณะสัตวแพทยศาสตร

- อดุลยแดรีฟารม บานโปง จ.ราชบุรี

-

-
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ลําดับที่

9

ชื่อโครงการ
หนวยงานภายใน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- โรงพยาบาลสัตว
และผลผลิตในฟารม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โคนม
วิทยาเขตกําแพงแสน
การถายทอดเทคโนโลยี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
การผลิตไกไขและไกเนื้อ กําแพงแสน
อินทรียระบบปลอย
(free-range system)

หนวยงานภายนอก
- สุรพงษฟารม ทามวง จ.กาญจนบุรี
- โรงคัดตัดแตงและบรรจุสินคาเกษตรอินทรีย
ตนแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ต.ทุงลูกนก
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
- อาคารแปรรูปสินคาเกษตร ต.บานหลวง
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ภาพกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
“การถายทอดเทคโนโลยีคัดแยกและเพิ่มมูลคาขยะชุมชน และคัดแยกขยะอันตราย”
การอบรมคัดแยกและเพิ่มมูลคาขยะชุมชนและคัดแยกขยะอันตราย
ใหแกโรงเรียนบานหนองขาม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สาธิตการทําปุยหมักจากเศษใบไมของนักเรียนโรงเรียนบางไผนาถ
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
“การถายทอดเทคโนโลยีคัดแยกและเพิ่มมูลคาขยะชุมชน และคัดแยกขยะอันตราย”
สาธิตการประดิษฐกระเปาจากถุงนมของนักเรียนโรงเรียนบางไผนาถ
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษผักผลไมใหแกโรงเรียนลาดหญาไทร
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ
2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารย
มาจากทุกคณะ วิทยาเขตกําแพงแสน มีอาจารยจากทุกคณะเขารวมดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแก
สังคม จํานวน 29 คน จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 520 คน ( ไมนับซ้ํา อาจารยที่เขารวมในโครงการ) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ชื่อโครงการ

การถายทอดความรูดานการจัดการของเสียอินทรีย
เพื่อการใชทรัพยากรอยางคุมคาลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสนับสนุนสังคมเกษตรกรรมอยาง
ยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชน
การถายทอดเทคโนโลยีคัดแยกและเพิ่มมูลคาขยะ
ชุมชนและคัดแยกขยะอันตราย
การถายทอดเทคโนโลยีเรื่องการกําจัดผักตบชวาแบบ
บูรณาการโดยวิธีเพิ่มมูลคาดวย 9 ประโยชนใชสอย
ยุวเกษตรกรอินทรีย ตําบลทุงขวาง ระยะที่ 2 :
ปลูกฝง แนวคิดการควบคุม ศัตรูพืช แบบผสมผสาน
และเกษตรปลอดภัยตามวิถีเกษตรยั่งยืน
การถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อพัฒนา
ชุมชนใหกินดีอยูดีอยางยั่งยืน
การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลผลิตในฟารมโคนม
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว
อินทรียเพื่อการผลิตปศุสัตว
การเสริมสรางการเรียนรูใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็กในชุมชน
การอบรมและสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
และปองกันโรคในชุมชน
บริการวิชาการ งานเกษตรกําแพงแสน
วันที่ 2-11 ธันวาคม ประจําป 2560
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

รายชื่ออาจารยเขารวมโครงการฯ

1. นางนงลักษณ เล็กรุงเรืองกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
2. ผศ.ดร.ฐิติยา แซปง
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
3. รศ.ดร.จุรีรัตน ลีสมิทธิ์
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
4. นางพัชนี วิชิตพันธุ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
5. ดร.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
6. ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
คณะเกษตร กําแพงแสน
7. รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน อรุณวิภาส
คณะสัตวแพทยศาสตร
8. รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท
คณะเกษตร กําแพงแสน
9. รศ.นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
10. อาจารยนนั ทวัน เทียนแกว
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

11. อ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร
12. อ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ
13. อ.ดร.วุฒิไกร นอยพันธ
14. อ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพยทวี
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ชื่อโครงการ
คณะเกษตร กําแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

รายชื่ออาจารยเขารวมโครงการฯ
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศกิจ
อ.ดร.ณิชานันท เกินอาษา
ผศ.ดร.ทิวา พาโคกทม
ผศ.ดร.ภาสันต ศารทูลทัต
ผศ.ดร.จินตนา อันอาตมงาม
รศ.ดร.สนธิชัย จันทรเปรม

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธ
ผศ.ดร.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ผศ.อมรเดช พุทธิพิพฒ
ั นขจร
อาจารยบรรพต กุลสุวรรณ
ผศ.ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สรอยคีรี

ผลการดําเนินงาน : วิทยาเขตศรีราชา
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มีการดําเนินโครงการภายใต
ภารกิจบริการวิชาการแกสังคม โดยมีผลการดําเนินงานบริการวิชาการตามเกณฑมาตรฐานครบ 6 ขอ ดังนี้
1. กําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดใหภารกิจการบริการวิชาการแก
สังคม เปนหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่จะตองพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จึงไดกําหนดใหงานบริการ
วิชาการเปนหนึ่งในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ที่กําหนดไววา “มหาวิทยาลัย
ชั้นนําทางการวิจัยและวิชาการในภาคตะวันออก ที่พรอมมุงสูความเปนนานาชาติ” (โดยคําวา “วิชาการ”
ความหมายในที่นี้คือ งานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ) ดังนั้นเพื่อใหเกิดระบบและกลไกในการ
บริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ที่ 371/2559 ลง
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมีตัวแทนจากทุกคณะวิชาสังกัดวิทยาเขตศรีราชาและสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
เขารวมเปนกรรมการ มีรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา เปน
ประธานกรรมการ (3.1ค-1-1)
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา ไดกําหนดเปาหมายการใหบริการวิชาการ
ออกเปน 2 กลุม ไดแก ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่อยูในจังหวัดชลบุรี จึงมีมติให
ทุกคณะวิชาและสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ดําเนินโครงการรวมกัน โดยใชเงินงบประมาณจากหลายแหลง
ดังนี้
1) เงินงบประมาณแผนดินดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2561
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2) เงินงบประมาณแผนดินจากหนวยงานราชการอื่น
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินดานการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2561 และไดดําเนินโครงการบริการวิชาการแก
สังคม จํานวน 1 โครงการ ไดแก “โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสินคาชุมชนตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ” (3.1ค-1-2) ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผานมา สําหรับเงินงบประมาณแผนดินจาก
หนวยงานราชการอื่นนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการ
จํานวน 2 โครงการ ไดแก “โครงการพัฒนายานนวัตกรรมศรีราชา” (3.1ค-1-3) โดยไดรับงบประมาณจาก
สํ า นั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ เป น การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรมภายในเมื อ งหรื อ ย า น ให ดึ ง ดู ด กลุ ม
ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม มีการรวมกลุมเปนคลัสเตอร โดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไกที่
เอื้อตอการประกอบธุรกิจ และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูพักอาศัยและผูดําเนินกิจกรรมภายในยาน ใหมีการ
ใช น วั ต กรรม การทํ ากิ จ กรรม แบ งป น ทรัพ ยากร และรวมกัน กําหนดเปาหมายของการสรางนวัตกรรมที่
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ จากนั้นตัวแทนของทุกคณะวิชาและสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา รวมมือกับคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ไดประชุมรวมกันและกําหนดพื้นที่ชุมชนเปาหมายที่จะถูกพัฒนาเปนยานนวัตกรรมคือ
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (พื้นที่สวนใหญของยานนวัตกรรมศรีราชาอยูในเขตเทศบาลนครแหลม
ฉบัง) และพื้นที่บางสวนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา และเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ ดังแสดงในภาพ

ขอบเขตเชิงพื้นที่ของยานนวัตกรรมศรีราชา

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชาไดดําเนินโครงการ “กิจกรรมการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิ ตของวิสาหกิ จและพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรภาคอุ ตสาหกรรม จั งหวัดชลบุ รี จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
ภายใตโครงการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการผลิ ตและบริหารธุรกิ จอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ 2561” (3.1ค-1-4) ไดรับงบประมาณจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนโครงการที่จะเขาไปใหคําปรึกษาเชิงลึกแกวิสาหกิจ มีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดของเสีย หรือเพิ่มยอดขาย โดยอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
รับผิดชอบเปนที่ปรึกษาแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตจังหวัดชลบุรี และไดมอบหมายใหอาจารย
พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา รับผิดชอบเปนที่ปรึกษาแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
ตามที่คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชาไดกําหนดชุมชนเปาหมาย เปนชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่อยูในจังหวัดชลบุรี และกําหนดใหมีโครงการบริการวิชาการแก
สังคม จากเงินงบประมาณแผนดินดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2561
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จํ านวน 1 โครงการ ได แ ก โครงการอนุ รั ก ษ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละการพั ฒ นาสิ น ค าชุ ม ชนตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ นั้น คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมกับคณะวิชาจึงมีการแบงทีมงานหลาย
ทีมลงพื้นที่สํารวจความตองการในชุมชนเปาหมาย หรือเชิญชุมชนเปาหมายมาประชุมรวมกัน เพื่อใหมีสวน
รวมจากชุมชนเปาหมายและตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชน

การลงพื้นที่เพื่อจัดทําแผนบริการวิชาการ

โดยผลการสํารวจความตองการและการประชุมรวมกับชุมชน มีขอสรุปในประเด็นปญหาดังนี้
1) ปญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดิน เกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจากัดในการใช
ประโยชน การใชทรัพยากรที่ ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภ าพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ การบริห ารจัดการที่ดินมีป ญ หาความไมเปน ธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพตองตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย ระบบนิเวศปาไม
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานการจัดการทรัพยากรน้ําที่ยังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรร
ไดตามความตองการ
2) ชุมชนยังขาดระบบการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมบริเวณชายฝงทะเล เพื่อใหเปนแหลงประกอบ
อาชีพตามวิถีชีวิตของชุมชน
3) ผลิตภัณฑของชุมชนดานการแปรรูปอาหารเปนจํานวนมากที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานใน
การผลิต เนื่องจากไมมีความรูทางดานกระบวนการผลิต ดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิต ดาน
อุปกรณเครื่องจักร ดานการคํานวณตนทุนและการตั้งราคาสินคา ดานการตลาด เชน บรรจุภัณฑ ฉลากสินคา
การหาชองทางการจัดจําหนาย เปนตน
จากปญหาทั้ง 3 ขอ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา จึงกําหนดกิจกรรม
ในโครงการจํานวน 3 กิจกรรม เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนการใหความรู โดยกําหนดกรอบเนื้อหาไวดังนี้
ภาคบรรยาย
1) ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2) แนวคิดและแนวปฏิบัติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
3) แนวคิดและตัวอยางการพัฒนาอยางยั่งยืนบนฐานภูมิปญญา
4) แนวคิดการจัดการความรู
ภาคปฏิบัติการ
การฝกทักษะ ประสบการณ การวิเคราะหขอมูลและสถานการณ การวิเคราะหกรณีตัวอยาง
ที่ประสบความสําเร็จและการฝกปฏิบัติจริงในภาคสนามเพื่อสนับสนุนพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
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วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดและแนวปฏิบัติการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดและตัวอยางการพัฒนาอยางยั่งยืนบนฐานภูมิปญญา แนวคิดการจัดการความรู
และตัวแบบกระบวนการจัดการความรูเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญา ไดแก
• วิธีการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชนและการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการนํา
ทรัพยากรมาใชประโยชน การบริโภคอุปโภค
• วิธีการประเมินทางเลือกในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม
• วิธีการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งของชุมชน และการวิเคราะหโอกาส-อุปสรรคของการ
พัฒนา
• วิธีการประเมินทางเลือกการพัฒนาอยางยั่งยืนบนฐานภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรม
• วิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผนการฟ น ฟู แ ละการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และการจั ด การ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• วิธีปฏิบัติการภาคสนามในการฟนฟูสภาพปา ดินและน้ํา
• วิธีการพัฒนาทักษะการจัดการความรู
• ภาษาอังกฤษกับการอนุรักษทรัพยากรและการพัฒนาอยางยั่งยืน
กลุมเปาหมายเบื้องตนในการดําเนินโครงการการพั ฒนาและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน คือ ผูนําชุมชน ผูแทนสถานศึกษา ผูแทนครัวเรือน
และเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน 3 รุน รุนละ 70 คน รวม 210 คน
กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมให ความรู เพื่ อจั ด การและพั ฒ นาประมงชายฝ งเพื่ อการอนุ รักษ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติชายฝงทางทะเลรวมกับชุมชน เปนการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนใหความรูกับชุมชน ดานการจัดการและ
พัฒนาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทางทะเล ที่สงผลกระทบทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต รวมกับชุมชน พรอมทั้งนําเสนอแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อ
นําไปสูการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กลุมเปาหมายคือ ชุมชนเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาสินคาชุมชนตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑและการออกแบบผลิตภัณฑ
เพื่อยกระดับสินคา เปนการเนนลงพื้นที่จริง สนับสนุนและพัฒนาชุมชนเปาหมาย ไมวาจะเปนทางดานความรู
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาชุมชน ดานอุปกรณและเครื่องจักรในการ
ผลิ ต ด านการตลาด เช น บรรจุ ภั ณ ฑ ฉลากสิ น ค า การหาชอ งทางการจํ าหน ายสิ น ค า รวมถึ งการจัดการ
ทางดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต เนนการศึกษาดูงาน กลุมเปาหมาย คือ กลุมธุรกิจชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน
จากนั้ น จึ ง ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป 2561 ด า นวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชาขึ้น (3.1ค-2-1) โดยประกอบดวยโครงการบริการวิชาการแกชุมชนเปาหมาย
จํานวน 1 โครงการ ได แก “โครงการอนุ รักษ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และการพั ฒ นาสิ น ค าชุ ม ชนตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ ” (3.1ค-2-2) ซึ่ งเปน โครงการตอเนื่ องจากป ที่ผานมา โดยทุ กคณะวิชาและสํานักงาน
วิทยาเขตศรีราชามีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการ
สําหรับ “โครงการพัฒนายานนวัตกรรมศรีราชา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดมี
การประชุมรวมกับผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ที่จะเขารวมเปนพันธมิตรไดแก 1) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ Digital Park Thailand 2) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค ก รมหาชน) ผู รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น โครงการ Space Park และ 3) กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน
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ผูรับ ผิดชอบดําเนินโครงการ Energy Park ซึ่งทุกโครงการจะอยูในพื้นที่การพัฒ นายานนวัตกรรมศรีราชา
เพื่อรวมกันวางกรอบในการดําเนินโครงการ โดยมีแนวคิดเบื้องตนวา ยานนวัตกรรมศรีราชาควรเปนศูนยกลาง
นวัตกรรมการบินและอวกาศ นวัตกรรมดิจิทัล นวัตกรรมพลังงาน นวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 และทาเรือ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Port) การพั ฒ นาย า นนวั ต กรรมศรี ร าชา ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ได ด ว ยความร ว มมื อ ระหว า ง
หนวยงานตางๆ 5 ฝาย ตามแนวทางประชารัฐ คือ
1) ภาครัฐ ไดแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย กระทรวงพลั ง งาน สํ า นั ก งานรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (องค ก ารมหาชน) (สรอ.) หรื อ EGA
สํานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISDA สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(สนช.) หรือ NIA สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ NSTDA การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) หรือ TAT และสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA
2) สถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาลนครแหลมฉบัง
4) สมาคม ไดแก สมาคมการคาเพื่อสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม (Thailand Tech
Startup Association) และ สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (Thai Embedded Systems Association-TESA)
5) ภาคเอกชน ไดแก บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
ซึ่งโครงการบริการวิชาการแกสังคมนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําป 2560 ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยทุกคณะวิชาและสํานักงานวิทยาเขตศรี
ราชามีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการนี้
สําหรับ“กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ 2561” นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
ศรี ร าชา ได มี การหารื อกั บ ผู ส นั บ สนุ น งบประมาณ คื อ ศู น ย ส งเสริ ม อุ ต สาหกรรมภาคที่ 9 กรมส งเสริ ม
อุตสาหกรรม และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตจังหวัดชลบุรี ในกิจกรรมเปดตัวโครงการ ไดขอสรุป
วาจะเนนการพัฒนา กลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและปศุสัตว (อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปประเภทหนึ่ง) ซึ่งมี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตจังหวัดชลบุรีอยูในกลุมนี้เปนจํานวนมาก

การเปดตัว “กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา”

ซึ่งโครงการบริการวิชาการแกสังคมนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําป 2561 ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยทุกคณะวิชาและสํานักงานวิทยาเขตศรี
ราชามีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการนี้
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ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจําป 2561 และ 2560 ดานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา เปนแผนปฏิบัติการยอยที่มีรายละเอียดของโครงการบริการวิชาการ และอยูภายใตแผนปฏิบัติ
การประจําป 2561 และ 2560 ของวิทยาเขตศรีราชา ในยุทธศาสตรที่ 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน
เพื่อเปนผูนําทางการวิจัยและวิชาการในภูมิภาคตะวันออก เปาประสงคที่ 1.1 มีเครือขายความรวมมือดาน
วิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และเปาประสงคที่ 1.2 มีการบริการวิชาการที่สงเสริมการพัฒนาแกชุมชน
3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
ผลของการบริการวิชาการแกสังคมในปงบประมาณ 2561 ที่ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและ
มีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนไดแก
1) โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสินคาชุมชนตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ
กิจกรรมที่ 3 กิจ กรรมพั ฒ นาสิน ค าชุ มชนตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณ ฑและการออกแบบผลิตภัณ ฑ เพื่ อ
ยกระดับสินคา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณที่ผานมา มีผูประกอบการในชุมชน
เปาหมายจํานวน 1 กลุมที่พรอมจะรวมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ไดแก ชุมชนมุสลิมบานเนินพลับ
หวาน กลุมชมรมสงเสริมการทองเที่ยว โดยชุมชนแหงนี้มีวัตถุดิบ ไดแก นมแพะ เนื้อแพะ และหนังแพะ และ
สามารถนําวัตถุดิบจากชุมชนมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑบํารุงผิว เพื่อ
เพิ่มมูลคาใหกับสินคาของชุมชน นอกจากนี้ชุมชนบานเนินพลับหวานยังเปนพื้นที่ที่ อพท.3 ตองการพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อีกดวย ชุมชนมุสลิมบานเนินพลับหวานไดรวมกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนไป
ตามการประชุมรวมกันระหวางชุมชนและผูจัดโครงการ เพื่อประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนตาม
ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพดําเนินการตอไดของชุมชน ตลอดจนสามารถนําวัตถุดิบของชุมชนมาใช
ใหเกิดมูลคาเพิ่มได ดังตัวอยางชุมชนตนแบบที่ไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง (3.1ค-3-1)
2) โครงการ “กิ จ กรรมการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของวิ ส าหกิ จ และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ภาคอุตสาหกรรม” มีวิสาหกิจในกลุมเกษตรแปรรูปจํานวน 30 รายในเขตจังหวัดชลบุรีที่เขารวมโครงการ และ
คณาจารยของทุกคณะวิชาในวิทยาเขตศรีราชาเขาเปนที่ปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจ จํานวน 5 วัน สําหรับ
วิสาหกิจประเภททั่วไป จํานวน 8 วัน สําหรับวิสาหกิจศั กยภาพสูง โดยมีตัวชี้วัด 3 ดาน ไดแก ของเสียลดลง
ตนทุนลดลง และยอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งลวนเปนตัวชี้วัดที่สะทอนถึงการพัฒนาและมีความเขมแข็ง รายชื่อวิสาหกิจ
ที่เขารวมโครงการและดานที่ไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง ดังแสดงในตาราง
ลําดับที่
1
2

4

วิสาหกิจ
บริษัท หมิงเตอ จํากัด
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรสิบเอ็ด
รวมใจ
หางหุนสวนสามัญวิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปมะมวงแมซูกิม
กลุมแมบานเกษตรกรเขาสามชั้น

5
6
7

นัชชา สปา แอนด บิวตี้
บริษัท เพชรงาม 168 จํากัด
วินน

3

ประเภท
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ดานที่ไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง
- เพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิม่ ขึ้น
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
- ระยะเวลาการผลิต ลดลง
- ของเสียลดลง
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
- ยอดขายเพิม่ ขึ้น
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
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ลําดับที่

วิสาหกิจ

8

หางหุนสวนจํากัด ชาญเจริญ แปงมัน

9

ประมงชลบุรี

10
11

วรางคพร
อโรคยาสาระ

12

ทอฟฟกรอบโบราณ

13

ดับเบิ้ล วาย

14

มาบเอื้อง

15

อ.ทรัพยมังกรทอง

16
17

เนเชอรรอล เอสเซนส
บริษัท ไบโอเกษตรภัณฑ จํากัด

18

บริษัท แอล เอฟ เฟอรนิเจอร จํากัด

19
20
21
22

รานชางหนอย
รานชางหลอ
บริษัท ควอลิตี้เพลเลท จํากัด
กลุมแมบานทหารเรือ

23

บริษัท ชลาหาร จํากัด

24

บริษัท เฮอรเบจ อินเตอร คอสเม็ท
จํากัด
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ประเภท

ดานที่ไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง
- ตนทุนลดลง
ทั่วไป
- ลดระยะเวลาการหยุดทํางาน (Break down) ของ
เครื่องจักรโดยรวม
- เพิ่มอรรถประโยชน (Utilization) ของแรงงาน
ทั่วไป
- ระยะเวลาการผลิตลดลง
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั่วไป
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั่วไป
- เพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั่วไป
- ระยะเวลาการผลิตลดลง
- เพิ่มผลผลิต
- ผูประกอบการสามารถดําเนินการทําบัญชีอยางงายได
ทั่วไป
- ระยะเวลาการผลิตลดลง
- เพิ่มผลผลิต
- ผูประกอบการสามารถดําเนินการทําบัญชีอยางงายได
ทั่วไป
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั่วไป
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิม่ ขึ้น
ทั่วไป
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั่วไป
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั่วไป
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั่วไป
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั่วไป
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั่วไป
- ลดตนทุนพลังงาน
ทั่วไป
- ระยะเวลาการผลิต ลดลง
- ของเสียลดลง
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
ศักยภาพสูง - ลดตนทุนพลังงานไฟฟา
- ลดตนทุนสูญเปลา (ตนทุนจม) จากการจัดเก็บ
วัตถุดิบไมสอดคลองกับความตองการของปริมาณการ
ผลิต
- ลดตนทุนเชื้อเพลิง
- ลดตนทุนสูญเปลาการใชแรงงาน
ศักยภาพสูง - ลดตนทุนสูญเปลาของกระบวนการผลิตที่เกิดจาก
การรอวัตถุดิบ
- ลดตนทุนสูญเปลาในการใชพื้นที่
- ลดตนทุนสูญเปลาจากวัตถุดิบเสือ่ มสภาพ
- ลดตนทุนสูญเปลาจากการขนยายที่ไมสะดวก
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ลําดับที่

วิสาหกิจ

ประเภท

25

บริษัท อนัตตา สมารท เฮลท จํากัด

ศักยภาพสูง

26

บริษัท สุขสมบูรณ น้ํามันปาลม จํากัด

ศักยภาพสูง

27
28

บริษัท ศรีราชา ฟารม (เอเชีย) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด บอสส สปริท

ศักยภาพสูง
ศักยภาพสูง

29

มัชรูม เมกเกอร

ศักยภาพสูง

30

บริษัท พี แอล เค ฟูด จํากัด

ศักยภาพสูง

ดานที่ไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง
- ลดความสูญเปลาจากการใชแรงงาน
- ของเสียลดลง
- ตนทุนลดลง
- ลดระยะเวลาการหยุดทํางาน (Break down) ของ
เครื่องจักรโดยรวม
- ลดตนทุนการผลิตตอหนวย
- เพิ่มอรรถประโยชน (Utilization) ของแรงงาน
- ตนทุนลดลง
- ของเสียลดลง
- ตนทุนการผลิตลดลง
- ตนทุนลดลง
- ยอดขายเพิ่มขึ้น
- ตนทุนการผลิตลดลง

4. ชุมชนหรือองคกรเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จากโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมในปงบประมาณ 2561 ชุมชนหรืองคการเปาหมายที่สามารถดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ไดแก
4.1 โครงการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการพั ฒ นาสิ น ค า ชุ ม ชนตามเกณฑ ม าตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ กิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมพั ฒ นาสิ น ค าชุ ม ชนตามเกณฑ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อยกระดับสินคา ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณที่ผานมา ที่สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีความเขมแข็ง ดังที่กลาวไวในขอ 3 นั้น พบวา ชุมชนจํานวน 1 ชุมชน ที่สามารถ
ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องได คือ ชุมชนมุสลิมบานเนินพลับหวาน เนื่องจากไดความรูดานขั้นตอน
และระเบียบตางๆ ในการขอ อย. และเลขจดแจง จาก ภญ.ศิราภรณ ประสพชัยชนะ เภสัชกรชํานาญการ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และรวมการบรรยายเรื่อง
ชองทางการจัดจําหนาย ขนสงสินคา หลักเกณฑการออกแบบสินคาใหนาสนใจ และการเก็บรักษาสินคา โดย
ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล ทําใหชุมชนสามารถที่จะพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง

การใหความรูด านการขอเลขจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และชองทางการจัดจําหนาย
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4.2 โครงการการพัฒนายานนวัตกรรมศรีราชานั้น ถึงแมจะเปนโครงการที่จะสงผลในระยะยาว
อยางเร็ว 5 ป ขึ้นนั้ น แตผลจากการพัฒ นายานนวัตกรรมซึ่งจะพัฒ นาตามหลักเกณฑ Smart Growth จะ
สงผลใหชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ดังนี้
1) เกิดใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน (ที่อยูอาศัย แหลงงาน หางราน ที่โลงไวทํากิจกรรม
รวมกัน)
2) เกิดการออกแบบอาคารใหกระชับ (ขยายตัวในแนวตั้ง เกาะกลุมหนาแนน อยูในระยะที่
เดินถึง)
3) เกิดการสรางที่อยูอาศัยหลายระดับราคาหลายทางเลือก (อพารทเมนท หองชุดราคาตางๆ)
4) เกิดชุมชนแหงการเดิน (เปนโครงขายทางเดินกับสถานที่ตางๆ เนนสถานีขนสง บาน ที่
ทํางาน ใหสะดวกปลอดภัย)
5) เกิดการสรางสรรคใหชุมชนเปน สถานที่โดดเดน ซึ่งดึงดูดความสนใจดวยการรูสึกไดถึง
ความเปนสถานที่นั้นๆ
6) เกิดการอนุ รักษพื้นที่โลง พื้นที่การเกษตร ความงามตามธรรมชาติ และพื้นที่ วิกฤติทาง
สิ่งแวดลอม
7) เกิดทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย (เดิน ขี่จักรยาน รถเมล รถไฟฟา รถรับสง รถ
สวนตัว)
8) เกิดการพัฒนาไปยังบริเวณที่มีชุมชนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยูแลว
9) ทําใหเกิดการตัดสินใจในการพัฒนาเปนสิ่งที่คาดการณไดชัดเจน ยุติธรรมและใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ
10) เกิดการมีสวนรวมของชุมชนกับผูมีสวนไดสวนเสีย
4.3 โครงการ “กิ จกรรมการเพิ่ มผลิ ตภาพการผลิ ตของวิ สาหกิ จและพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากร
ภาคอุตสาหกรรม” พบวามีหลายวิสาหกิจที่สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อาทิเชน
1) อํ าเภอทรั พย มั งกรทอง เป นวิ สาหกิ จที่ ผลิ ตและจํ าหน ายถ านเชื้ อเพลิ ง ตราเร ดชาโค ที่
ตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเปนถานหอมแบบ 3 มิติ ไดแก ในระยะแรก ถานจะสงกลิ่นหอม ระยะที่ 2 เมื่อหมด
กลิ่นหอม ถานจะดูดกลิ่นที่ไมพึงประสงคตามคุณสมบัติเดิม และระยะที่ 3 สามารถนําถานไปทําเปนปุยได ทางที่
ปรึกษาจึงไดจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จนวิสาหกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดตามตองการ
และมีองคความรูที่จะพัฒนาเปนถานชนิดอื่นได ดวยวิธีการที่ไมยุงยากและไมตองใชอุปกรณผลิตราคาแพง
2) บริษัท ศรีราชา ฟารม (เอเชีย) จํากัด เป นวิสาหกิจที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ จากหนั ง
จระเข ที่มีปญหาดานการจัดเก็บสินคา ทางที่ปรึกษาจึงไดพัฒนาระบบการจัดเก็บดวยบารโคด และไดถายทอดแก
วิสาหกิจ ทําใหวิสาหกิจสามารถพัฒนาไปใชกับระบบอื่นไดดวยตนเอง
3) บริษัท หมิงเตอ จํากัด เปนวิสาหกิจที่ผลิตและจําหนายน้ํามันงา ที่เนนการผลิตตามสั่งจากผู
ซื้อรายใหญ ที่เริ่มมีปญหาดานยอดขายที่ลดลง จึงตองการทําผลิตภัณฑเพื่อขายแกลูกคารายยอย ทางที่ปรึกษาจึง
ไดเขาไปชวยพัฒนาบรรจุภัณฑ และเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผาน Facebook โดยมีการสอนถายภาพ สอนการ
ทํ าคลิ ปแนะนํ าสิ นค า สอนการโฆษณาและทํ าการตลาดผ าน Facebook จนวิ สาหกิ จสามารถบริ หารจั ดการ
Facebook ไดดวยตนเองทําใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา กําลังดําเนินโครงการบริการทาง
วิ ช าการแก สั ง คม ในป ง บประมาณ 2561 จํ า นวน 3 โครงการ ได แ ก โครงการที่ 1) โครงการอนุ รั ก ษ
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ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสินคาชุมชนตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ โครงการที่ 2) โครงการพัฒนา
ยานนวัตกรรมศรีราชา และโครงการที่ 3) โครงการกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจและพัฒนา
ศั กยภาพบุ คลากรภาคอุ ตสาหกรรม จั งหวั ดชลบุ รี จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา โดยความร ว มมื อ ทุ ก คณะวิช าและ
สํานักงานวิทยาเขต ศรีราชานั้น สงผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา สามารถสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกได จํานวน 3 เครือขาย ดังนี้
5.1 เครือขายความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสินคาชุมชนตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ กับเทศบาลนครแหลมฉบัง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดชลบุรี
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี
5.2 เครือขายความรวมมือดานการพัฒนายานนวัตกรรม กับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ บริษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคกรมหาชน)
กรมธุรกิจพลังงาน บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองศรีราชา และเทศบาลนคร
เจาพระยาสุรศักดิ์
5.3 เครือขายความรวมมือดานการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาคอุ ตสาหกรรม กั บ ศู นยส งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม ศู นย ปฏิ รูปอุ ตสาหกรรมสู
อนาคต (Industry Transformation Center, ITC) สมาพันธเอสเอ็มอีไทย หอการคาจังหวัดชลบุ รี และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ
2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารย
มาจากทุ ก คณะ โครงการบริการทางวิช าการแกสั งคมของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ประจํ าปงบประมาณ 2561 จํ านวน 3 โครงการนั้ น ทุ กโครงการได รั บ ความรวมมื อจากทุ กคณะวิ ชาและ
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และมีอาจารยจากทุกคณะวิชาเขารวม จํานวน 35 คน จากอาจารยทั้งหมด 239
คน คิดเปนรอยละ 14.64 ของอาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (3.1ค-6-1)
โดยแตละคณะวิชามีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการแกสังคม
คณะวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร
ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา

การมีสวนรวมในโครงการ
โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการพัฒนายาน
และการพัฒนาสินคาชุมชนตามเกณฑ
นวัตกรรมศรีราชา
มาตรฐานผลิตภัณฑ
รับผิดชอบในดานการพัฒนาบรรจุภัณฑ รับผิดชอบในดาน
และการตลาด
ภูมิศาสตรและสัมพันธ
ชุมชน
รับผิดชอบในดานการปรับปรุง
รับผิดชอบในดาน
กระบวนการผลิต ผลกระทบตอ
ระบบสารสนเทศ และ
สิ่งแวดลอม การเพิ่มมูลคาของเหลือทิ้ง สิ่งแวดลอม
จากกระบวนการผลิต และการถายทอด
องคความรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รับผิดชอบในดานกระบวนการผลิต
รับผิดชอบในดาน
นวัตกรรมทาง

โครงการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตของวิสาหกิจ
รับผิดชอบในดานที่ปรึกษาดาน
การตลาด
รับผิดชอบในดานที่ปรึกษาดาน
เทคโนโลยีการอาหารและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

รับผิดชอบในดานที่ปรึกษาดาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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คณะวิชา

คณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ

คณะเศรษฐศาสตร
ศรีราชา
สํานักงานวิทยาเขต
ศรีราชา

การมีสวนรวมในโครงการ
โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการพัฒนายาน
และการพัฒนาสินคาชุมชนตามเกณฑ
นวัตกรรมศรีราชา
มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ระบบ
ไฟฟาและพลังงาน
ทดแทน โครงสราง
พื้นฐานและ GIS
รับผิดชอบในดานการจัดการและพัฒนา รับผิดชอบในดาน
ประมงชายฝง และการบํารุงรักษาและ ทาเรือ
พัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือการทํา
ประมงชายฝง และการถายทอดองค
ความรูดานการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
รับผิดชอบในดานขอกําหนดและ
รับผิดชอบในดาน
มาตรฐานการพัฒนาสินคาชุมชน การ
เศรษฐศาสตรและ
คํานวณตนทุนและการตั้งราคาสินคา
สังคม
รับผิดชอบในดานการบริหารจัดการ
โครงการ การประสานงานกับผูท ี่เกี่ยวของ
การจัดประชุมและกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการ

รับผิดชอบในดานการ
บริหารจัดการโครงการ
การประสานงานกับผูให
ทุนและเครือขาย การ
จัดประชุมและกิจกรรม
ตางๆ ของโครงการ

โครงการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตของวิสาหกิจ
การผลิตอัตโนมัติ การลดตนทุน
การจัดการเครื่องจักร และการ
ลดพลังงาน
รับผิดชอบในดานที่ปรึกษาดาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การลดตนทุน การจัดการ
เครื่องจักร และการลดพลังงาน

รับผิดชอบในดานที่ปรึกษาดาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การลดตนทุน และการตลาด
รับผิดชอบในดานการบริหาร
จัดการโครงการ การประสาน
งานกับผูใหทุนและวิสาหกิจ
การจัด training และกิจกรรม
เปดตัวและปดตัวโครงการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ยังมีการบริการวิชาการแกสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง
คื อการจั ดการประชุ มวิ ชาการประจําป ของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตศรีราชา ซึ่ งดํ าเนิ นการโดย
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมีตัวแทนจากทุกคณะวิชาสังกัดวิทยาเขตศรีราชา
และสํานักงานวิทยาเขต เขารวมเปนกรรมการ และเปดโอกาสใหทุกคณะเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเปน
การส งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพด านการวิ จั ยของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตศรี ราชา และเผยแพร
ผลงานวิจัยเพื่อใหสามารถนําผลจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและ
ธุรกิจ โดยการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา “การวิจัยเพื่อพัฒนาอยาง
ยั่ งยื น” จั ดขึ้ นในวั นที่ 31 สิ งหาคม 2560 ณ อาคาร 14 หอสมุ ดอนุ สรณ 10 ป มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา โดยมี หน วยงานเข ารวมจั ดงานจํานวน 6 หนวยงาน ไดแก 1) สํ านั กงานคณะกรรมการวิ จั ย
แหงชาติ 2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3) สถาบันคลังสมองของชาติ 4) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 5) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และ 6) สถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน โดยมีจํานวนบทความที่มีการนําเสนอทั้ งสิ้น 80 บทความ ใน 5 สาขา ไดแก 1) สาขาเทคโนโลยีดิจิตอล
สําหรับประเทศไทย 4.0 2) สาขาอาหารและเกษตรกรรม 3) สาขาเทคโนโลยี 4) สาขาธุรกิจอัจฉริยะ และ 5) สาขา
อื่นๆ โดยมีผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความมาจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น จํานวนทั้งสิ้น 27 มหาวิทยาลัย/
สถาบัน (3.1ค-6-2)
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ผลการดําเนินงาน : วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการ
ดํ า เนิ น โครงการภายใต ภ ารกิ จ บริ ก ารวิ ช าการแก สั งคมของวิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั งหวั ด สกลนคร
เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม โดยมีผลการดําเนินงานบริการวิชาการตามเกณฑมาตรฐานครบ 6 ขอ ดังนี้
1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โดยคณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการของวิ ท ยาเขตเฉลิ มพระเกี ย รติ ฯ ซึ่งประกอบด ว ยผู แทนจากคณะและ
สํานักงานวิทยาเขต ไดพิจารณากําหนดชุมชนเปาหมายเพื่อใหทุกหนวยงานไดรวมกันใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ไว 2 กลุมหลักๆ คือ
1) กลุมประชาชนรอบวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ
2) กลุมชุมชนที่อยูในโครงการพระราชดําริ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ สํารวจความตองการของชุมชน ทองถิ่นและจังหวัด เพื่อนํามากําหนดเปน
แผนงานในการบริการวิชาการที่ใชความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรในวิทยาเขตเปนหลักประกอบกับ
ความรวมมือของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โครงการ
หลวงอาหารสําเร็จรูป เปนตน กําหนดเปนแผนระยะยาวที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและโครงการ/กิจกรรม
ที่ดํ าเนิ นการเฉพาะด านเพื่ อรองรับ โครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้น ที่ภ าคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
ในปการศึ กษา 2560 มุงพัฒ นา 2 กลุมชุ มชนเปาหมายโดยจัดทําเวที ประชาชนขึ้นเพื่อสรางความ
เขาใจเนนความสมัครใจในการเขารวมโครงการและหาแนวทางการพัฒนารวมกัน สอดคลองกับความจําเปน
ของกลุมเปาหมายที่กําหนดไวขางตน ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมประชาชนโดยรอบวิทยาเขต มี 1 โครงการตอเนื่อง คือ โครงการดาวลอมเดือน
กลุมดาวลอมเดือน คือ ชุมชนกลุมเปาหมายตําบลเชียงเครือและตําบลอุมจาน ที่อยูในพื้นที่รอบ
วิทยาเขตเฉลิ มพระเกี ย รติ ฯ ซึ่ งเป น ผลจากการพั ฒ นาวิ ทยาเขต เมื่อมีการนําน้ําจากเขื่อนน้ําอูน เขามายัง
วิทยาเขต โดยการบริจาคที่ดินของเกษตรกรตลอดแนวคลองระยะทาง 9 กิโลเมตร สวนใหญอยูในเขตพื้นที่
ตําบลเชียงเครือที่ยังไมไดรับการพัฒนาดานอาชีพและความเปนอยู ยังมีการประกอบอาชีพแบบเดิม
รองศาสตรตราจารย ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ (รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ทานแรก) ได
ริเริ่มโครงการ“ดาวลอมเดือน” โดยนอมนําเอาหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินงานเพื่อสรางศูนยกลางการเรียนรูดานการพัฒนาการเกษตร ยกระดับพื้นที่ใหมี
ศั ก ยภาพด า นการพั ฒ นาการเกษตรภายในชุ ม ชนให เป น พื้ น ที่ ตัว อย างการพั ฒ นา โดยให วิท ยาเขตเฉลิ ม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ทุกคณะและมีสํานักงานวิทยาเขตเปนหนวยประสานงาน) เปรียบเสมือน“เดือน”
และประสานความร วมมื อกั บ ภาคี เครื อข ายทั้ งองค กรภาครัฐ และเอกชน ได แก เทศบาลตํ าบลเชี ย งเครื อ
องคการบริหารสวนตําบลอุมจาน ส.ก.ต.สกลนคร จํากัด สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน
กรมปศุสัตว กรมการพัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาที่ดิน ในการพัฒนา “กลุมชุมชนบริเวณโดยรอบวิทยาเขต”
ที่เปรียบเสมือน “ดาว” โดยมีการพัฒนาในหลายสวนทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตดานการเกษตรแบบ
ครบวงวงจร (ตั้งแต การผลิตเมล็ดพันธขาว การเลี้ยงโคเนื้อ การพัฒนาอาหารสัตว การผลิตปุยอินทรีย การลด
สารเคมี การแปรรูปผลผลิต การสงเสริมมาตรฐานผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ฯลฯ) โดยมีชมุ ชนที่
สมัครใจเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง จํานวน 9 ชุมชนคือ (1) บานหนองหอย หมู 4 (2) บานหนองหอยหมู
17 (3) บานโนนศาลา (4) บานนาคําไฮ (5) บานโคกสวาง (6) บานหนองสนม (7) บานโนนเพ็ญ (8) บานโพน
สวาง (9) บานหนองบัวสราง
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กลุมที่ 2 กลุมชุมชนที่อยูในโครงการพระราชดําริ
โครงการที่เนนหนักในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและเปนโครงการตอเนื่องนั้น ทาง
วิท ยาเขตได ให ความสํ าคั ญ อย างจริงจั งด วยการบู รณาการทรัพ ยากรบุ คคล วัส ดุ วิช าการ ผสมผสานกั บ
หนวยงานภาคีเครือขายในพื้นที่รวมกันเนนที่ชุมชนในพื้นที่เปนหลัก และมีภาคีเครือขาย ไดแก กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล อ ม กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงพาณิชย เปนตน ดําเนินงานใน 2 โครงการหลัก คือ
1) โครงการปารักน้ําที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559 พณ อําพล เสนาณรงค องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ไดตรวจเยี่ยม
และติดตามความกาวหนาของโครงการปารักน้ําที่ บานถาติ้ว ตําบลปทุมวาป อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานปาไมที่มีชื่อวา “โครงการปารักน้ํา” และได
มอบหมายให วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดทําโครงการติดตามความกาวหนาและการบริหาร
จัดการโครงการปารักน้ําอีก 4 แหงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะไดนําเอาองคความรูดานปาไมไปวางแผน
ในการพัฒนาใหมีความยั่งยืนประกอบดวย (1) บานถ้ําติ้ว อ.สองดาว (2) บานทรายทอง อ.สองดาว (3) บาน
ปารักน้ํา อ.สวางแดนดิน (4) บานกุดนาขาม อ.เจริญศิลป (5 ) บานจาร อ.บานมวง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ จึงไดจัดทําโครงการ “ปารักน้ําที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ขึ้น
ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาปาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี ซึ่งเปนตนแบบของการปลูกปา
ขนาดเล็กที่สามารถอยูรวมกับปาขนาดใหญที่เปนปาดั้งเดิมไดอยางสมดุล เพื่อสนองแนวพระราชดําริดังกลาว
และเปนการติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพปาเพื่อรักษาปาไวเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
รวมทั้ง สงเสริมงานศิลปาชีพใหคงอยูในวิถีชุมชน
2) โครงการลุมน้ําก่ําที่มีชีวิต
จากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 “ใหกรม
ชลประทานพิจารณาดําเนินการกอสรางอาคารบังคับน้ําในลําน้ําก่ําเพียงเตี้ยๆ เพื่อใหเก็บน้ําทวมพื้นที่เพียง
เล็กนอยกอน เนื่องจากขณะนี้ยังมีปญหาที่ดินที่ถูกน้ําทวม ราษฎรเรียกรองคาตอบแทนสูงมาก แตถาจะไม
พิจารณากอสรางก็เสียดาย เพราะถาสรางอาคารบังคับน้ําในลําน้ําก่ําตอนลางนี้ไดแลว จะชวยพื้นที่บริเวณริม
ฝงโขงนี้ไดอยางมาก อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณากอสรางอาคารบังคับน้ําในลําน้ําก่ําตอนลางเพียงระดับต่ําได
แลว ตอไปถาสามารถเจรจาปญหาที่ดินที่ถูกน้ําทวมไดในราคาที่เหมาะสมแลว จึงพิจารณากอสรางอาคาร
บังคับน้ําใหสามารถเก็บกักไดมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกับโครงการหวยตะแปด จังหวัดเพชรบุรี ที่ทําสําเร็จแลว
สําหรับการสูบน้ําจากลําน้ําก่ําตอนลางขึ้นไปใชประโยชนนั้น ใหราษฎรทั้งสองฝงสูบน้ําไปใชกันเอง”
ดังนั้น พณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 จึงมีแนวคิดที่จะพัฒ นาอาชีพและความ
เปนอยูของเกษตรกรที่อยูในพื้นที่โครงการลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวยเหตุนี้รองศาสตราจารย
วิโรจ อิ่มพิทักษ (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในขณะนั้น) และคณะผูบริหารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร จึงไดนอมนําเอาพระราชปณิธานของในหลวง รัชการที่ 9 สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทํา
หนาที่เปนหนวยงานหลักในการนําองคความรู และงานวิจัยไปถายทอดสูเกษตรกรในพื้นที่เพื่อพัฒ นาความ
เปนอยูของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยการนอมนําเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชแบบบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ เรียกวา เบญจภาคี ประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหนวยงานสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาอาชีพ
ความเปนอยู ดวยการสรางอาชีพที่มีมูลคาหลังทํานาโดยมีชุมชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร คือ อําเภอโคกศรี
สุพรรณ อําเภอโพนนาแกว อําเภอเมือง (ซึ่งตอมาอําเภอกุสุมาลยไดขอเขารวมโครงการนี้ดวย) มีการวิเคราะห
162

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

บริบทของพื้นที่ ระดมสมองของเกษตรกรในพื้นที่ จัดลําดับปญหาและความตองการที่แทจริงนําไปสูการทํา
แผนการที่ตรงกับกลุมเปาหมาย
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดจัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวน
รวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การสํ ารวจความต องการของชุ มชน มหาวิทยาลัย จะดํ าเนิ น การรว มกับ ผูนําชุมชน และ
หนวยงานภาคีเครือขาย โดยเปนการจัดทําแผนตามความรวมมือที่ระบุไวใน MOU จากการทําแผนทําใหได
แนวทางการพัฒนาชุมชนในโครงการ ใหมีความเขมแข็งสามารถพัฒนาตนเองซึ่งในป 2559 มีกลุมเกษตรกรที่
สามารถดําเนินกิจกรรมยอยที่ถือวาตรงกับความตองการของสมาชิกในกลุมและตรงตามแผนที่ทางหนวยงาน
ภาคีเครือขายที่จะเขามามีสว นรวมตามแนวทาง Social Engagement
2.2 การจัดทําแผนอยางมีสวนรวม โดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดกระบวนการทําแผนการดําเนินงาน
แบบมีสวนรวมใน 2 กรณี คือ
- เรียนเชิญหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของและแกนนําประชาชนในพื้นที่เปาหมายมารวมประชุมที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- ไดบู รณาการหน วยงานภาคีเครือขายลงพื้น ที่จัดทําแผนกลุมยอยในแตละพื้น ที่เปาหมาย โดยมี
กิจกรรมหลักที่ปรากฏในแผนการดําเนินงานหลัก ดังตอไปนี้
1) โครงการดาวลอมเดือน กิจกรรมประกอบดวย
- กิจกรรมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการดาวลอมเดือน”จังหวัดสกลนคร : ศึกษาดูงาน
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว : สัญญาซื้อขายกับ ส.ก.ต.
- กิจกรรมกลุมผูผลิตและแปรรูป ขาวฮางงอก: สัญญาซื้อขายกับ กรมสงเสริมสหกรณ พาณิช ย
จังหวัดสกลนคร
- กิจกรรมกลุมธนาคารน้ําเชื้อโคเนื้อคุณภาพ “โครงการดาวลอมเดือน” จังหวัดสกลนคร: สัญญา
ซื้อขายกับสหกรณโพนยางคํา
- กิจกรรมกลุมผลิตปุยอินทรีย “โครงการดาวลอมเดือน” จังหวัดสกลนคร : จําหนายทั่วไปและให
สมาชิกในกลุมใช
- กิจกรรมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ “โครงการดาวลอมเดือน” จังหวัดสกลนคร : จําหนายทั่วไป
และจําหนายใหสมาชิกในกลุม
- กิจกรรมกลุมปลูกพริกอินทรีย จังหวัดสกลนคร : โครงการประชารัฐ สํานักงานเกษตร จังหวัด
สกลนคร และพาณิชยจังหวัดสกลนคร
2) โครงการปารักน้ํา กิจกรรมประกอบดวย
กิ จ กรรมที่ 1 การสํ ารวจความหลากหลายของสั งคมพื ช ในโครงการป ารักน้ํ าอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ
กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศน พื้ น ที่ บ า นถ้ํ าติ้ ว และบ า นทรายทอง
ต.ปทุมวาป อ.สองดาว จ.สกลนคร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสงเสริมเทคนิคการยอมเสน ไหมจากสีธรรมชาติและสีเคมี บ านปารักน้ํา
ต.โคกสี อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสงเสริมการจําหนายผาไหมออนไลน บานจาร ต.มวง อ.บานมวง จ.สกลนคร
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3) โครงการน้ําก่ําที่มีชีวิต กิจกรรมประกอบดวย
ในป 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครไดดําเนินการจัดทํา
โครงการตอเนื่อง โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร จํานวนงบประมาณ 3,000,000
บาท เพื่อใหบริการดานวิชาการแกชุมชนในพื้นที่โครงการลุมน้ําก่ําโดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการฟารมอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว)
กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพหลัก (ทํานา)
กิจกรรมการพัฒนาสงเสริมอาชีพรอง (หลังการทํานา)
กิจกรรมเสริมอื่นๆ สําหรับการดําเนินกิจกรรมหลัก
3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
โครงการพัฒนากลุมผูประกอบการผายอมครามสกลนคร นับตั้งแตปงบประมาณ 2557-2559 ที่
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ รวมกับหอการคา และหนวยงานในจังหวัดสกลนคร ไดใหบ ริการวิชาการเพื่ อ
พัฒนา คลัสเตอรกลุมผูผลิตผายอมครามอยางตอเนื่องตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดจําหนาย
จนมี application บนมือถือใหความรูเกี่ยวกับผาคราม แหลงผลิตและการจัดจําหนายทั้ง online และบน
“ถนนผาคราม ยานเมืองเกาสกลนคร”เป ดทุกวันเสารอาทิตยจนเป นสถานที่ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวมา
ตอเนื่องสรางรายไดใหกับผูคาอยางมั่นคง จนปจจุบันสามารถดําเนินธุรกิจผาครามไดดวยตนเอง และจังหวัด
สกลนครไดใชผลงานโครงการนี้เขาประกวดรับรางวัลคุณภาพหนวยงานภาครัฐระดับประเทศดวย ดังนั้น
นับตั้งแตป 2560 จึงไมมีรายงานผลการดําเนินงานตามงบประมาณโครงการ
โครงการดาวลอมเดือน การดําเนินโครงการดาวลอมเดือนนี้ วิทยาเขตดําเนินการอยางตอเนื่องมา
ตั้งแตปพ.ศ. 2552 –ปจจุบัน ดังนั้นวิทยาเขตจึงดําเนินงานในลักษณะแผนงานประจํา โครงการดาวลอมเดือน
มีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการภายในกลุมสมาชิกไดจํานวน 9 ชุมชนคือ (1) บานหนองหอย หมู 4 (2)
บานหนองหอยหมู 17 (3) บานโนนศาลา (4) บานนาคําไฮ (5) บานโคกสวาง (6) บานหนองสนม (7) บาน
โนนเบ็ ญ (8) บ า นโพนสวาง (9) บ านหนองบั วสร าง สามารถจัดตั้งเปน ศูน ยการเรีย นรูดานการปลูกพริก
อินทรีย (บานหนองหอย หมู 4) จํานวน 1 ศูนยการเรียนรู และอีก 9 ฐานความรู ซึ่งเปนแหลงเรียนรูใหกับ
หน วยราชการ และเกษตรกรอย างตอเนื่ อง อาทิ กลุมโคเนื้ อคุณ ภาพของนายอุทัย สุว รรณา กลุมเกษตร
พอเพียงของนายคํา บุญชิต กลุมสมุนไพรของนางสมใจ ครุฑตําคํา กลุมปลูกขาวของนายทองพูน สีคุณหลิ่ว
กลุมปลูกพริกอินทรียของนายสมบัติ ครุตตําคํา (2 บาน) กลุมแปรรูปขาวฮางงอกของนางลําใย โพธิ์โคตร
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 วิทยาเขตไดทํา MOU กับเกษตรกรในโครงการดาวลอมเดือน (กลุมคน
เคลื่อนดาว) พัฒนาบทบาทจากการเปนผูรับบริการวิชาการ มาเปนคูความรวมมือในการรวมกันพัฒนาความ
รวมมือใหเกิดขึ้นภายในสมาชิกกลุม และในพื้นที่ของวิทยาเขตโดยในปนี้เริ่มตนจากกิจกรรมการยกระดับการ
ปลูกพริกสูตลาดสากล (บานหนองหอย หมู 4 และหมู 17)
โครงการปารักน้ําที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมปลูกไมยางนารวมกับการปลูกเชื้อเห็ดธรรมชาติ
1. พื้นที่ปารักน้ําบานปารักน้ํา อ.สวางแดนดิน
2. พื้นที่ปารักน้ําบานจาร อ.บานมวง
กลุมทองเที่ยวเชิงนิเวศนบานถ้ําติ้ว
- กลุมเลี้ยงปลาในบอบานถ้ําติ้วและบานทรายทอง ต.ปทุมวาป อ.สองดาว
กลุมทอผา
- ศูนยศิลปาชีพฯ 2 แหง บานกุดนาขาม อ.เจริญศิลป และบานจาร อ.บานมวง
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- กลุมแปรรูปดานศิลปหัตถกรรมของศูนยศิลปาชีพ
โครงการลุม น้ําก่ําที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- กลุมเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ นายสมยศ นาหมื่นหงษ อ.โพนนาแกว
- กลุมปลูกขาวแบบประณีตดวยระบบนาหยอนบานแปน อ.โพนนาแกว
- กลุมปลูกผักเกษตรอินทรียลอยน้ําบานน้ําพุ อ.โพนนาแกว
- กลุมเลี้ยงปลาพันธุพื้นเมืองบานน้ําพุ อ.โพนนาแกว
- กลุมทอผาไหมและผาครามบานมวงไข อ.โคกศรีสพุ รรณ
- กลุมแปรรูปจากการทอผาบานมวงไข อ.โคกศรีสุพรรณ
4. ชุ มชนหรื อองค กรเป า หมายดํ าเนิน การพั ฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง มี การพั ฒ นาการดําเนิ น
กิจกรรมในชุมชน อยางตอเนื่อง ในป 2559 - 2560 ตามแผนงานที่กําหนดรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ไดแก
4.1 กลุมชุมชนโดยรอบวิทยาเขต : โครงการดาวลอมเดือน
1) กิจกรรมศูนยศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง : พัฒนาเปนสถานที่ศึกษาดูงานตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
2) กิจกรรมกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว : มีการปรับแนวการผลิตที่มีการวางแผนเก็บเมล็ดพัน ธุ
คุณภาพดีเพื่อใชในปตอไปลดความเสี่ยงในเรื่องปญหาอุทกภัย และการแปรรูปเปนขาวสาร
จําหนาย (การทําสัญญากับ สกต.จะเปนการเงื่อนไขของสมาชิกในแตละราย)
3) กิจกรรมกลุมผูผลิตและแปรรูปขาวฮางงอก : การพัฒนาผลิตภัณ ฑเพื่อวางจําหนายในนาม
กลุม รวมกับหนวยงานตางๆ เชน กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานพานิชยจังหวัดสกลนคร
เปนตน
4) กิจกรรมกลุมธนาคารน้ําเชื้อโคเนื้อคุณภาพ : พัฒนาเปนกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ มีสัญญา
ซื้อขายกับ สหกรณโพนยางคํา และมีการผลิตอาหารโคเอง
5) กิจกรรมกลุมผลิตปุยอินทรีย : จําหนายทั่วไปและใหสมาชิกในกลุมใช
6) กิจกรรมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ : จําหนายทั่วไปและจําหนายใหสมาชิกในกลุม
7) กิจกรรมกลุมปลูกพริกอิ นทรีย จังหวัดสกลนคร : ทํ างานรวมกับสํ านั กงานเกษตรจังหวัด
สกลนคร และพานิชยจังหวัดสกลนคร
กลุมชุมชนเหลานี้ยังคงดําเนินธุรกิจการเกษตรอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
4.2 กลุมชุมชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1) ชุมชนโครงการปารักน้ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- สรางความตระหนักและรักษาความหลากหลายของสังคมพืชในโครงการปารักน้ําที่มีชีวิตให
คงสภาพอยู
- การจัดตั้งกลุมธนาคารตนไมของชุมชนในโครงการปารักน้ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- หมูบาน Home Stay บานถ้ําติ้ว ตําบลปทุมวาป อําเภอสองดาว
- ผาไหมจากสีธรรมชาติและสีเคมี พื้นที่บานปารักน้ํา ตําบลโคกสี อําเภอสวางแดนดิน
- ตลาดผาไหมออนไลน พื้นที่บานจาร ตําบลมวง อําเภอบานมวง
- เพิ่มอาชีพดานการประมงของชุมชนในโครงการปารักน้ําที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2) ชุมชนโครงการลุมน้ําก่ําที่มีชีวิต ชุมชนในโครงการลุมน้ําก่ําที่มีชีวิต ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
และมีการพัฒนากิจกรรมตามบริบทของพื้นที่และสภาพปญหาของประชาชนในแตละชวงเวลา
จึงปรากฎเปนแผนงานที่ตอเนื่องชัดเจนจากป 2559 – 2560 ดังนี้
• การบริหารจัดการฟารมอยางมีประสิทธิภาพสําหรับพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว)
(1) เทคนิคการใชปุยสั่งตัดเพื่อใหตรงตามความตองการของพืชและดิน
(2) การผลิตสารหมักอินทรีย
(3) การเขตกรรมที่ดีกอนและหลังการปลูกพืช
(4) การเรียนรูเรื่องการปองกันกําจัดศัตรูพืช
• กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพรอง (หลังการทํานา)
(1) การผลิตอาหารสัตวเพื่อเสริมคุณภาพการเลี้ยงโค
(2) การดูแลสุขภาพสัตวทั่วไป
(3) การทดสอบน้ําเชื้อโคกําแพงแสนในพื้นทีช่ ุมชนน้ําก่ํา
(4) การผลิตอาหารปลาระดับครัวเรือนและชุมชน
(5) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
(6) การจัดการพืชผักอยางมีประสิทธิภาพ
• กิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่เปนประโยชนสําหรับการดําเนินกิจกรรมหลัก
(1) การจัดทําฐานขอมูลการใชพื้นที่การเกษตรดวยระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ GIS พื้นที่
ลุมน้ําก่ํา
(2) การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกลหลังการเก็บเกี่ยว
(3) การสงเสริมอาชีพทอผาเพื่อยกระดับการผลิตใหกับกลุมเกษตรกร
• กิจกรรมดานการสงเสริมปองกันสุขภาพเกษตรกร
(1) การสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
(2) สงเสริมการใชสมุนไพรกําจัดสารเคมีในเลือด และการใหความรูในการใชสารเคมีและ
การปองกัน
(3) การรณรงคลดพฤติกรรมการติดเชื้อหนอนพยาธิที่จะนําไปสูการเกิดมะเร็งทอน้ําดี
(4) การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหาร การให ค วามรูด านโภชนาการและ
สุขอนามัยในชุมชน
• การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ จํานวน 3 โครงการ
(1) ศักยภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําก่ํา จังหวัดสกลนคร
(2) เศรษฐานะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพื้นที่ลุมน้ําก่ํา จังหวัดสกลนคร
(3) การใชสมุนไพรเพื่อลางพิษสารเคมีตกคางในเลือดของเกษตรชุมชนลุมน้ําก่ําแบบมี
สวนรวม
ขอมูลการดําเนินงานตอเนื่อง
กลุมดาวลอมเดือน เกษตรกรไดมีการรวมกลุมกันเกิดการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับตนเอง
ในการรวมกลุมดําเนินกิจกรรมดานการเกษตรในป 2559 กิจกรรมดังกลาวไดแก
- กิจกรรมกลุมผูผลิตขาว
- กิจกรรมกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
- กิจกรรมกลุมปลูกพริกอินทรียจังหวัดสกลนคร
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ชุมชนในโครงการปารักน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนิน
กิจกรรมจํานวนทั้งหมด 6กิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายและมีจํานวน 3 กิจกรรม
ที่ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสงเสริมหมูบาน Home Stay บานถ้ําติ้ว ตําบลปทุมวาป อําเภอสองดาว
จังหวัดสกลนคร
- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสงเสริมเทคนิคการยอมเสนไหมจากสีธรรมชาติและสีเคมี พื้นที่บานปารัก
น้ํา ตําบลโคกสี อําเภอสวางแดนดิน
- กิ จ กรรมที่ 3 การจั ด ตั้ ง กลุ ม ธนาคารต น ไม ข องชุ ม ชนในโครงการป า รั ก น้ํ า อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จังหวัดสกลนคร)
ชุมชนในโครงการลุมน้ําก่ําที่มีชีวิต
- กิจกรรมการบริหารจัดการฟารมอยางมีประสิทธิภาพสําหรับพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว)
- กิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพรอง (หลังการทํานา)
- กิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่เปนประโยชนสําหรับการดําเนินกิจกรรมหลัก
- กิจกรรมดานการสงเสริมปองกันสุขภาพเกษตรกร
- จัดเวทีชุมชนเพื่อสรางองคความรูอยางยั่งยืน
5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพั ฒนาชุมชนหรือ
องค ก ารเป า หมาย วิท ยาเขตเฉลิมพระเกี ย รติ จังหวัดสกลนคร สามารถสรางเครือขายความรวมมือกั บ
หนวยงานภาคีที่เกี่ยวของเพื่ อพัฒ นาศักยภาพกลุมให มีความเขมแข็งตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ แบบ
บูรณาการรวมกัน เพื่อพัฒนาอาชีพและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่โครงการ ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
และมีความยั่งยืนสรางอาชีพทางเลือกที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการประกอบอาชีพการเกษตรและ
หลังการทํานา เพื่อการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางการบูรณาการของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยใชรูปแบบของ Social Engagement มาใชในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการ
เกษตรกรรม โดยใหประชาชนมีสวนรวม ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่นที่ตองสรางการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติและพันธุพืช ในการจัดการใชประโยชนจากปา กรมชลประทาน
ที่ชวยในการวางแผนบริการจัดการน้ํา กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ที่เปนหนวยงานกํากับดูแลพื้นที่ให
พื้นที่ปาคงอยูและสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในทองถิ่น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่
ชวยในการวางแผนดานการเงินเพื่อการเกษตรที่ตองไมกอใหเกิดหนี้สินแกเกษตรกร ไดแก สวนราชการใน
จังหวัดสกลนคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และหนวยงาน
ภาครั ฐ อื่ น เช น กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม กระทรวงกลาโหม (กองทัพภาคที่ 2) และกระทรวงพาณิชย
6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ
2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารย
มาจากทุกคณะ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดรวมบูรณาการใหทุกคณะมีสวนรวมในการ
ดําเนิ น การตามแผนบริ การทางวิช าการแก สังคม โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของ
อาจารยทั้งหมด ดังนี้
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จํานวนอาจารย (คน)
ทั้งหมด
ผูเขารวม

คณะ

โครงการดาวลอมเดือน
51
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
88
คณะวิทยาศาสตรและวิศกรรมศาสตร
79
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
22
คณะสาธารณสุขศาสตร
240
รวม
100.00
รอยละ
โครงการปารักน้ําที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
51
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
88
คณะวิทยาศาสตรและวิศกรรมศาสตร
79
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
22
คณะสาธารณสุขศาสตร
240
รวม
100.00
รอยละ
โครงการลุมน้ําก่ําที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
51
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
88
คณะวิทยาศาสตรและวิศกรรมศาสตร
79
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
22
คณะสาธารณสุขศาสตร
240
รวม
100.00
รอยละ

12
2
1
0
15
6.25
7
1
5
5
18
7.50
8
0
0
2
10
4.17

ทุกสวนคณะมีรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมี
จํานวนอาจารยเขารวมทั้ง 3 โครงการ เฉลี่ยรอยละ 6 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบันทั้งนี้ตองมีอาจารยมา
จากทุกคณะ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ที่ 3.1
6 ขอ
6 ขอ
5.00
168

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

การประเมินเปาหมาย
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
วิทยาเขตบางเขน
3.1ก-1-1
3.1ก-1-2
3.1ก-2-1
3.1ก-3-1
3.1ก-4-1
3.1ก-5-1
3.1ก-6-1
3.1ก-6-2

3.1ก-6-3
3.1ก-6-4
3.1ก-6-5
3.1ก-6-6

ชื่อเอกสาร
แผนบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระยะ 12 ป (พ.ศ.
2560 – 2571 )
รายงานโครงการจัดทําแผนการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ตําบลบางกอบัว อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
แผนการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจา สูความยั่งยืน
แผนการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจา สูความยั่งยืน
แผนการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจา สูความยั่งยืน
บันทึกขอตกลงเพิ่มเติม
รายงานบทสรุปแผนแมบทการอนุรักษพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุงบางกะเจา
1. ศึกษาและจัดทําตนแบบการบําบัดน้ําทิ้งชุมชนโดยเทคโนโลยีธรรมชาติ ในพื้นที่
"คุงบางกะเจา" อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2. จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนานอกสถานที่ ประจําปการศึกษา 2558 โครงการ
แบบรูปการยายถิ่นในประเทศไทย และแบบรูปการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในที่ดิน
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
3. โครงการเรื่องการมีสวนรวมจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่บางกะเจา
จังหวัดสมุทรปราการ
4. โครงการสรางและศึกษาระบบนิเวศพืน้ ที่ลุมน้ําบางกระสอบ
โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศคุงบางกะเจาสูความยั่งยืน วันที่ 8
มิถุนายน 2561 สวนศรีนครเขื่อนขันธ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมโครงการเสริมสรางบางกะเจาสูความยั่งยืน ป 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561
หองประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
กิจกรรมเคาะหนาครั้งที่ 1 ในพื้นที่บางกะเจา วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศรีนคร
เขื่อนขันธ (บางกะเจา)
กิจกรรมแกชุมชน รวมกับ ปตท. กรมปาไม องคกรเครือขาย ผูวาราชการจังหวัด
สมุทรปราการ มูลนิธิชัยพัฒนา อบต. กํานันและผูใหญบาน หนวยงานของมก.
จํานวน 15 คณะ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศรีนครเขื่อนขันธ (บางกะเจา)

วิทยาเขตกําแพงแสน
3.1ข
หนังสือสรุปโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําป พ.ศ. 2560 แหลงขอมูล : กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตศรีราชา
3.1ค-1-1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา
แบบเสนอโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสินคาชุมชนตามเกณฑ
3.1ค-1-2
มาตรฐานผลิตภัณฑ
3.1ค-1-3
แบบเสนอโครงการพัฒนายานนวัตกรรมศรีราชา
3.1ค-1-4
แบบเสนอโครงการ “กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจและพัฒนา
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หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร
ศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใตโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ 2561”
แผนปฏิบัติการประจําป 2561 ดานวิจัยและบริการวิชาการ
3.1ค-2-1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
3.1ค-2-2
แบบเสนอโครงการยกระดับธุรกิจชุมชนตนแบบ
3.1ค-2-3
แบบเสนอโครงการระบบบําบัดน้ําเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ําเสีย
3.1ค-3-1
ตัวอยางชุมชนตนแบบที่ไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง
3.1ค-6-1
สรุปรายชื่ออาจารยผูเขารวมโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560
3.1ค-6-2
http://src.ku.ac.th/conference/KUSRC_Proceeding_2017.pdf
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3.1ง-1-1
คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของวิทยาเขต
3.1ง-2-1
แผนทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ
3.1ง3-1
รายงานการดําเนินงาน
3.1ง-4-1
การประชุมคณะกรรมการโครงการ ภาพกิจกรรม
3.1ง-5-1
สรุปการติดตามการดําเนินโครงการ
3.1ง-6-1
รายชื่อผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการ

แหลงขอมูล : สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : สํานักงานบริการวิชาการ
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได ดํ า เนิ น การมอบนโยบายด านทํ านุ บํ ารุงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมแก
หนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาเขต โดยมีการประสานงานทําความเขาใจรวมกันระหวาง
คณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการระยะ 2 ป
(พ.ศ. 2561 - 2562) ภายหลั งมี ก ารปรั บ ปรุ งแผนปฏิ บั ติ ก าร 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ตามมติ ส ภา
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร คณะกรรมการด านทํ า นุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรมมี ก ารกํ ากั บ ติ ด ตามผล
การดําเนิ น งานตามแผนด านทํ านุ บํ ารุงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยให ห น วยงานรายงานผลการดําเนิ น งาน
2 รอบ ไดแก ในเดือนกุมภาพันธและเดือนสิงหาคมในการประเมินผลรายงานตามแผนงานของคณะกรรมการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม
โดยเฉพาะจุ ด เด น ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให เป น ที่ รู จั ก มากขึ้ น โดยมี ก ารเผยแพร ผ า นสื่ อ ต า งๆ เว็ บ ไซต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (www.ku.ac.th) เฟสบุค เอกสารประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธ หรือแมแต
การทํ างานรว มกั น ระหว า งเครื อ ข า ยภายนอก ชุ ม ชน ท อ งถิ่น ตั ว อย างเช น โครงการ "สานรัก สามั ค คี
ทําความดี รูคุณ แผ น ดิ น " รวมกั บ กองทั พบก นํ าองค ความรูในการทําผ าย อมคราม ซึ่งเป น ภูมิปญ ญาทาง
การเกษตรเพื่ อ ขยายผลงานวิ จั ย และเทคโนโลยี ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สู สั ง คม แก ป ระชาชนทั่ ว ไป
โครงการ “วัฒนธรรมนําไทย : จากไทยนิยม สูนิยมไทย” เผยแพรวัฒนธรรมไทยทั้งดานดนตรี การแตงกาย
ในสมั ย อยุ ธ ยา ความเป น มาของศิ ล ปะร ว มสมั ย ณ หอประชุ ม ใหญ ศู น ย วั ฒ นธรรมแห ง ประเทศไทย
การจัดการประกวดไกพื้นเมือง การประกวดปลากัดสวยงามนนทรีอีสาน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ผ ลการดํ าเนิ น งานในองค ป ระกอบที่ 4 การทํ า นุ บํ า รุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 คะแนน อยูในระดับดี
มาก และผลการประเมิ น ของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ ย 4.00 คะแนน อยู ในระดั บ ดี รายละเอี ย ด
ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
คะแนนการ
ประเมิน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ตัวบงชี้ที่
เปาหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ
ประเมิน
ประเมิน
กรรมการ
กรรมการ
ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือ
ตนเอง
ตนเอง
สัดสวน)
สัดสวน)
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการ 6 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
5.00
4.00 ดีมาก
ดี
ทํานุบํารุงศิลปะและ
(ไดขอ 1, 2, 3, 5
วัฒนธรรม
และ 6)
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ
5.00
4.00 ดีมาก
ดี
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ตัวบงชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

เปาหมาย

6 ขอ

กรรมการ ประเมิน
ประเมิน ตนเอง





ขอที่

ประเด็นการพิจารณา

1.
2.

กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดตามแผน
กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อกิ จ กรรมด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
เผยแพร กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต อ
สาธารณชน
กํ า หนดหรื อ สร า งมาตรฐานด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ







3.
4.





5.





6.





7.

ผลการดําเนินงาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตามนโยบายการสืบสานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดไวตาม
แผนยุ ทธศาสตรการพั ฒ นามหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 – 2571) และระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินการตามภารกิจ กลยุทธ
ที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความเปนไทย รวมกันอนุรักษและทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาดานการเกษตร วิถีชีวิต เอกลักษณพื้นถิ่นใหมั่นคงและยั่งยืนแกนิสิต
บุ ค ลากร และชุ ม ชน พรอ มบู ร ณาการร ว มกับ อั ตลัก ษณ ของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร (สํานึ กดี มุ งมั่ น
สรางสรรค สามัคคี) โดยในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้
1. กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบในการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ลปะและวั ฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตรได
มอบหมายการดําเนินงานใหคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พรอมดวยวิทยาเขตดําเนินการ
ใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตามประกาศแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มก.
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศลงวันที่ 21 เมษายน 2559 และมีการ
แตงตั้งคณะทํางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม จํานวน 14 คน เพื่อดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน ตามประกาศลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เพื่ อใหมีองคประกอบของคณะกรรมการ
ที่ครอบคลุมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ซึ่ ง คณะกรรมการมี ก ารประชุ ม ดํ าเนิ น งานเพื่ อ กํ า หนดแผน ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน ตรวจสอบและ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแผนและโครงการ ในรอบปที่ผานมามีการประชุม จํานวน 5 ครั้ง (4.1-1.1, 4.1-12)
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2. จั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน คณะกรรมการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม มก. พรอมด วยคณะทํางานดานทํ านุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม พิ จารณา
ดําเนินการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการดังกลาวไดมีการนํายุทธศาสตร
ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ
ที่ 4 การทํ านุ บํารุงศิ ลปะและวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัย ดําเนิน การจัดทําแผนดานทํานุบํ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความเปนไทย รวมกันอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาดานการเกษตร วิถีชีวิต เอกลักษณพื้นถิ่นใหมั่นคงและยั่งยืนแกนิสิต บุคลากร และ
ชุมชน พรอมบูรณาการรวมกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่ อใหการดําเนิ นงานเป นไปตามวัต ถุประสงคของแผนที่กําหนดไว คณะกรรมการจึงไดกําหนด
ตัวชี้วัด และคาเปาหมายเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานในป 2561 ตามตารางดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
กลยุทธที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงค
บุคลากรและนิสิตเห็น
คุณคาศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยผาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
(โครงการสําหรับนิสิต 20 โครงการ/โครงการสําหรับบุคลากร
10 โครงการ)
2. ระดับคาเฉลี่ยของความรู ความเขาใจ และการเกิดทัศนคติ
ของนิสติ ผานโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย
3. ระดับคาเฉลี่ยของความรู ความเขาใจ และการเกิดทัศนคติ
ของบุคลากรผานโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย
4. จํานวนองคความรูที่ถูกรวบรวม

เปาหมาย
ป 2561
30

3.51
3.51
3

ตามวัตถุประสงคของแผนไดกําหนดกลุมเปาหมายเอาไวใน 3 กลุม ประกอบไปดวย นิสิต บุคลากร
และชุ ม ชน โดยดํ า เนิ น การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการสร า งจิ ต สํ า นึ ก และการบู ร ณาการกั บ อั ต ลั ก ษณ ข อง
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร ผ านตั ว ชี้ วัด ระดับ คาเฉลี่ ย ของความรู ความเขาใจ และการเกิดทั ศนคติจ าก
โครงการที่จัดขึ้น นอกจากนี้ไดมีการดําเนินการรวบรวมองคความรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม เพื่อ
นําไปใชในการเผยแพรแกนิสิต บุคลากรและชุมชนตอไป
นอกจากนี้มหาวิทยาลัย คณะ สํานักและสถาบัน ไดกําหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดาน
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยในป ที่ ผ า นมามี ก ารดํ า เนิ น การ จํ า นวน 90 โครงการ/กิ จ กรรม ใช
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวนเงิน 20,015,966.28 ลานบาท โดยแยกประเภทตามกลุมโครงการ ดังนี้
1) โครงการสร างจิ ต สํ านึ ก ความเป น ไทย ร ว มกั น อนุ รั ก ษ แ ละทํ านุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
ภู มิป ญ ญาให มั่น คง และยั่งยื น มี การดํ าเนิ น การ จํ านวน 34 กิ จกรรม ใช งบประมาณดําเนิน การ จํ านวน
3,008,886.65 บาท
2) โครงการสงเสริมการสรางแรงบันดาลใจ และอุดมคติที่สรางสรรค และเหมาะสมใหกับบุคลากร
และนิสิต มีการดําเนินการ จํานวน 5 กิจกรรม ใชงบประมาณดําเนินการ จํานวน 5,542,580.31 บาท
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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3) โครงการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู เพื่ อสรางความรู ความเขาใจดานศิลปะและวัฒนธรรม
เอกลักษณและอัตลักษณ มีการดําเนินการ จํานวน 30 กิจกรรม ใชงบประมาณดําเนินการ จํานวน 4,716,187
บาท
4) โครงการเผยแพรเอกลักษณและจุดเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการ จํานวน
4 กิจกรรม ใชงบประมาณดําเนินการ 1,799,311 บาท
5) โครงการสงเสริม เผยแพร และรวบรวมองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินการ
จํานวน 17 กิจกรรม ใชงบประมาณดําเนินการ จํานวน 4,949,004.32 บาท (4.1-2.1)
3. กํ ากับติ ด ตามให มีการดําเนิ น งานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ผลจากการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในชวงที่ผานมา ที่ขาดการกํากับและติดตามการดําเนินงาน
ในภาพรวม คณะทํางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดดําเนินการประชุมชี้แจงทําความเขาใจแผนงาน
ดานทํานุ บํ ารุงศิ ลปะและวัฒ นธรรมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ให กับ หน วยงานระดั บ คณะ สถาบั น
สํานัก กอง และวิทยาเขต เพื่อใหมีการปฏิบัติตามแผนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
และมีการแจงเวียนบันทึกแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พรอมทั้งไดกําหนดรูปแบบตัวอยางการ
ประเมินผลโครงการกิจกรรม (บันทึกที่ ศธ 0513.10102/6791 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) โดยมุงหวังที่จะ
ทําใหการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถตอบตัวชี้วัดของแผน
ไดในทิศทางเดียวกัน คณะทํางานไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตามปฏิทินกิจกรรมของคณะทํางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน 2 ชวง ไดแก
เดื อนกุ มภาพั น ธ 2561 (ตามบั น ทึ กที่ ศธ 0513.10102/2117 ลงวัน ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ 2561)
หน ว ยงานส งรายงานข อมู ล โครงการ/กิ จ กรรมมายั งคณะทํ างานฯ จํ านวน 37 โครงการ/กิ จ กรรม ได แ ก
โครงการพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน งานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรง
ดนตรี” งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โครงการ
ศึ กษาเรีย นรู วัฒ นธรรมการเกษตร โครงการงานประเพณี 4 จอบแห งชาติ โครงการเผยแพร ความรูท าง
นิติศาสตรสูสังคม ครั้งที่ 9 โครงการประวัติศาสตรรวมใจ History of cooperation โครงการคายสงเสริม
การศึกษาและศิ ลปวัฒ นธรรม ครั้งที่ 31 กิจกรรมประกวดไกพื้นเมือง ครั้งที่ 11 ประจําป 2560 โครงการ
ดําเนินงานศูนยศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย โครงการถายทอดศิลปวัฒนธรรมมวย
ไทย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและพัฒนาเยาวชน 4.0 กิจกรรม DIY : ผายอมครามธรรมชาติ
งานแสดงผลงาน Thailand Green โครงการเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมไทย : ครั้งหนึ่งเยี่ยมชมพระเมรุมาศ
ตระการตา เปนตน
เดือนสิงหาคม 2561 (ตามบันทึกที่ 0513.10102/9015 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561) หนวยงานสง
รายงานขอมูลโครงการ/กิจกรรม จํานวน 51 โครงการ ไดแก งานสืบสานประเพณีสงกรานตในรัว้ นนทรี งาน
“วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหวานขาว ณ เกษตร
กลางบางเขน” กิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา” พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายพระพรชัยมงคล โครงการเรียนรูตามรอยพระราชดําริ “ธารน้ําใจสูนองคืนความสุขสูสังคม” โครงการ
เรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทตลาดโบราณไทย โครงการ
แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมด า นอาหารในเทศกาลอาหารนานาชาติ โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
โครงการเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมไทย โครงการพัฒนาหุนยนตสรางสรรคงานศิลปะ โครงการพัฒนาองค
ความรูดานวิศวกรรมกับงานดานเกษตรกรรม : เครื่องปลูกขาวแบบหยอนกลาสําหรับ ทํานาแบบประณี ต
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โครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และวิชาการระหวางนิสิตจีน ครั้งที่ 9 โครงการจิตตปญญาศึกษาและ
จิตอาสาภาคาปฏิบัติ ป 2560 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีจีน - ไทย เปนตน (4.1-3.1)
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัต ถุประสงคของแผนดานทํ านุบํารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม คณะทํ า งานด า นทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได ป ระเมิ น ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ประจําปบัญชี 2560 ยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่ม
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพการดํ าเนิ น งานตามภารกิ จ กลยุท ธที่ 4 : การทํานุบํ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม
จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (โครงการสําหรับนิสิต 20 โครงการ/
โครงการสําหรับบุคลากร 10 โครงการ)

เปาหมายป 2561
30 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
88 โครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการดําเนินการจัดโครงการสงเสริมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จํ านวน 90 โครงการ เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว มี จํ า นวนโครงการมากกว า ป ที่ ผ า นมา 59 โครงการ เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยไดนํารายงานผลการดําเนินงานในสวนของหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก มาประกอบดวย
ซึ่งตางจากปที่ผานมาที่มีการรายงานเฉพาะหนวยงานที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับดานนิสิตและบุคลากร
และผลรายงานในภาพรวมของวิ ทยาเขต ถึงกระนั้ น จํานวนโครงการของส วนกลางและวิท ยาเขต บรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว มีจํานวนถึง 37 โครงการ ในปการศึกษา 2560 หนวยงานไดรายงานจํานวนโครงการทั้งหมด
โดยแยกประเภทโครงการตามกลุมเปาหมาย ดังนี้
โครงการจัดขึ้นเฉพาะสําหรับนิสิต จํานวน 35 โครงการ เชน พิธีไหวครู โครงการงานประเพณี 4
จอบ แหงชาติ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน โครงการเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย โครงการ
เรียนรูศลิ ปะและวัฒนธรรมไทย
โครงการจั ดขึ้ น เฉพาะสํ าหรั บ บุ คลากร จํ านวน 8 โครงการ เชน โครงการสรางวั ฒ นธรรมและ
คานิ ยมบุ คลากร โครงการพัฒ นาบุคลิกภาพ และมารยาทการรับ ประทานอาหารแบบสากล งานขอบคุ ณ
บุคลากร งานนนทรีสีทอง’ 61
โครงการที่ดําเนินการจัดรวมกันระหวางนิสิตและบุคลากร จํานวน 19 โครงการ เชน งานสืบสาน
ประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
หลักคิดทางศาสนธรรม กิจกรรมงานออกพรรษาแหปราสาทผึ้งและวัฒนธรรมชนเผา โครงการสาธารณสุข
ศาสตร สืบสานประเพณีสงกานตพื้นบานสกลนคร “ซิดนํานองพี่ ฮีตวิถีสกลนคร”
โครงการที่ จั ด ขึ้ น สํ าหรั บ ชุ ม ชน ได แ ก การให บ ริ ก าร หรื อ การให ค วามรู /เผยแพร จุ ด เด น ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 12 โครงการ เช น โครงการเกษตรในเมื อง (พี่ สอนนองปลูกผัก) โครงการวิศวกรรม
เครื่องกล อาสาพั ฒ นาชุมชนทองถิ่น กิจกรรมสรางความมีสวนรวมในชุมชนและสังคม นิสิตจิตอาสา รวม
พัฒนาสังคมไทย โครงการดําเนินงานศูนยศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย
โครงการประกวด/ผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆ จํานวน 16 โครงการ เชน การรวบรวม
ผลงานวิชาการกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร “คําลํากับการพัฒนา
สุขภาพ” คลังความรูศาสตรพระราชา การพัฒนาหุนยนตสรางสรรคงานศิลปะ การพัฒนาองคความรูดาน
วิศวกรรมกับงานดานเกษตรกรรม เครื่องปลูกขาวแบบหยอนกลาสําหรับทํานาแบบประณีต กิจกรรมประกวด
วาดภาพประมงวิ ถีไทย กิ จ กรรมประกวดไกพื้ น เมื อง กิจ กรรมการประกวดปลากั ดสวยงามนนทรีอี ส าน
ครั้งที่ 3
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
2. ระดับคาเฉลี่ยของความรู ความเขาใจ และการ
เกิดทัศนคติของนิสิตผานโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. ระดับคาเฉลี่ยของความรู ความเขาใจ และการ
เกิดทัศนคติของบุคลากรผานโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมาย
ป 2561

ผลการ
ดําเนินงาน

3.51

4.41

3.51

4.79

ระดับคาเฉลี่ยของ
นิสิตและบุคลากร
4.28
(โครงการที่มีการจัด
รวมกันไมนบั ซ้ํา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดการดําเนินการแจงใหหนวยงานที่จัดโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมขอความรวมมือประเมินโครงการกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือ
1) การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการจั ด งาน ได แ ก การประเมิ น ความสํ าเร็ จ ของโครงการตาม
วัตถุประสงคหรือตัวบงชี้ของโครงการนั้นๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดงานในครั้งตอไป และดวยบริบทการจัด
โครงการกิจกรรมของหน วยงานมีความแตกตางกัน มหาวิทยาลัยไดประชุมคณะกรรมการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทําความเขาใจนิยามศัพทใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยหนวยงานสามารถใชขอความ
ในแบบประเมิน เชน นิสิตเกิดความรู ความเขาใจ นิสิตสามารถนําไปปรับปรุงใชในชีวิตประจําวัน นิสิตเกิด
ความตระหนัก เห็นคุณคา นิสิตมีทักษะในการเรียนรูเพิ่มขึ้น หรือการวัดระดับดวยการสอบในบางโครงการที่มี
การบู รณาการเข า กั บ การเรี ย นการสอน เช น โครงการทั ศนศึ กษาวังบางขุน พรหม รายวิ ช า 01460101
โครงการ "หลั งสูฟ าหน าสู ดิ น " รายวิช า 01460101 ซึ่ งความหมายโดยรวมทั้งหมดที่กล าวมาข างต น คื อ
“ระดับคาเฉลี่ยของความรู ความเขาใจ และการเกิดทัศนคติผานโครงการ/กิจกรรม” ตามนิยามของตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) การประเมินประสิทธิภาพของการจัดงาน ไดแก การประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอโครงการ
ในดานการบริการ สถานที่ การประชาสัมพันธ เปนตน
มหาวิทยาลัยไดประเมินผลตามวัตถุประสงคของแผนตามตัวชี้วัดซึ่งหนวยงานไดรายงานผลการ
ดําเนินงานเขามายังคณะกรรมการฯ โดยมีการพิจารณาโครงการที่มีการดําเนินการประเมินทั้ง 2 รูปแบบ
จํานวน 43 โครงการ คิ ดเป น รอยละ 47.77 ของโครงการทํ านุบํ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมทั้ งหมด และใน
จํานวน 43 โครงการมีระดับคาเฉลี่ยของความรู ความเขาใจ และการเกิดทัศนคติผานโครงการ/กิจกรรม ที่
ระดับคาเฉลี่ย 4.31 และอีกจํานวน 47 โครงการ มีการประเมินเฉพาะประสิทธิภาพของการจัดงาน หรือการ
ประเมินความพึงพอใจตอการจัดงานในภาพรวม
การรายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมมีการดําเนินการที่แตกตางกันตามบริบทของการจัด
งานโดยสรุปได 3 รูปแบบ คือ
1) การประเมินโครงการวัดระดับคาเฉลี่ยสเกลแบบตัวเลขเพื่อใหความรูแกผูเขารวมกิจกรรมทั้ง
นิสิตและบุ คลากร เชน โครงการงานประเพณี 4 จอบ แหงชาติ นิสิตที่ ไดรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดั บ
คาเฉลี่ย 3.51 โครงการพั ฒ นาจิตใจและการสรางสมาธิ 4.65 โครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒ นธรรมและ
วิชาการระหวางนิสิตจีนกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 9 ระดับความรูที่ไดรับ ระดับคาเฉลี่ย
4.56 โครงการเรียนรูตามรอยพระราชดําริ “ธารน้ําใจสูนองคืนความสุขสูสังคม” ผูเขารวมโครงการมีความ
เขาใจและสามาถนําความรูไปปรับปรุงใช ระดับคาเฉลี่ย 4.12 โครงการเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย นิสิต
ไทย - นิสิตตางชาติ ไดรับความรู ระดับคาเฉลี่ย 4.84 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทตลาด
โบราณไทย นิสิตไดรับความรูดานบริหารธุรกิจ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยแบบดั่งเดิม ระดับคาเฉลี่ย
4.52
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2X การประเมินโครงการ/กิจกรรม ดานความกาวหน าในรูปแบบของ Pre-test และ Post-test
เชน โครงการประเพณี วัน สงกรานต คณะวิศวกรรมศาสตร ศรี ราชา ป 2561 ผูเข ารว มงานเข าใจกิ จกรรม
ประเพณี ข องไทย คะแนน Pre-test = 3.40 คะแนน Post-test 4.61 โครงการเรีย นรูป ระวั ติ ศ าสตร
ศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนา ณ จังหวัดนครราชสีมา นิสิตไดรับความรูที่เกิดขึ้นจากโครงการกอนเขารวม
ได คะแนน 3.09 หลังเขารวมไดคะแนน 4.15 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นิสิตมีความรูความเขาใจ
หลั ก ธรรมของศาสนาเบื้ อ งต น ก อ นเข า ร ว มโครงการคะแนน 3.20 หลั งเข ารว มโครงการ คะแนน 4.10
โครงการสาธารณสุขศาสตร สืบสานประเพณีสงกรานตพื้นบานสกลนคร “ซิดน้ํานองพี่ ฮีตวิถีสกลนคร”
3X การประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยการวัดผลจากการเรียน เชน หลักสูตรศาสตรแหงพระราชา
โครงการทัศนศึกษาวังบางขุนพรหมรายวิชา 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย (Contemporay
Thai Society and Culture) สําหรับนิสิตแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุน จํานวน 27 คน นิสิตไดรับความรูดาน
เศรษฐกิจและธนาคารของไทย ระดับดี รอยละ 40.7 ระดับปานกลาง รอยละ 25.9 ความรูที่ไดรับในภาพรวม
คิดเปนรอยละ 92.6 โครงการ "หลังสูฟาหนาสูดิน" รายวิชา 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย
(Contemporay Thai Society and Culture) สํ าหรับ นิ สิ ต แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จากการปลู ก ข า วและทํ า
ไอศกรีมทานเองประเทศญี่ปุน คณาจารยและนิสิตไดรับประสบการณระดับดีเยี่ยม รอยละ 64.3 ระดับความรู
ดีเยี่ยม รอยละ 50 กิจกรรมการเรียนรูระดับดีเยี่ยม 71.4 ความพึงพอใจในภาพรวมรอยละ 78.6
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
4. จํานวนองคความรูที่ถูกรวบรวม

เปาหมายป 2561
3 เรื่อง

ผลการดําเนินงาน
4 เรื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการรวบรวมและพัฒนาตอยอดองคความรูดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จํานวน 4 เรื่อง ไดแก
1) องค ค วามรูขอ ห ามการกิ น การปฏิ บั ติ ตน เพื่ อ สุข ภาพตามหลัก การของชุ มชนท องถิ่น ของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒ นธรรม
ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีคุณคา ทั้งมีการบูรณาการแนวคิดเขากับหลักสูตรของสาธารณสุขศาสตร
เพื่อการพัฒนากับกิจกรรมของชุมชนทองถิ่น ซึ่งมีการรวบรวมผลงานวิชาการภายใตหัวขอ“คะลํา (ขอหาม)
กับการสงเสริมสุขภาพประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จํานวน 11 เรื่อง อาทิ กลยุทธกับความเชื่อใน
การปฏิบัติตัว (คะลํา) หญิงหลังคลอดของคนอีสานจากอดีตถึงปจจุบัน ความเชื่อเรื่องคะลําและการปฏิบัติตัว
ในหญิงหลังคลอดดวยภูมิปญญาทองถิ่น สมุนไพรคะลําหรือสมุนไพรตองหามในหญิงตั้งครรภ และหญิงหลัง
คลอด “คะลํ า ” ป ญ หาความเชื่ อ ในช ว งมี ป ระจํ า เดื อ น“คะลํ า ”กั บ การคลอดก อ นกํ า หนด“คะลํ า ”กั บ
โรคเบาหวานของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “คะลํา” แนวทางในการกินดีมีสุข (ภาพดี) “คะลํา”
กับการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด 20 เรื่องคําลํา จําไปสอนเด็กเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
2) องคความรูเกี่ยวกับการทรงงานของรัชกาลที่ 9 โดยมีการรวบรวมภายใตชื่อ “คลังความรูศาสตร
พระราชา” มีการการรวบรวมหนังสือและบทความที่เกี่ยวของกับหลักการทรงงาน แนวคิดทฤษฎี โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีจํานวนความรูทั้งหมด 789 เรื่อง
http:kukr.lib.ku.ac.th/kingrame9/kingphilosophy ปจจุบันมีผูเขาสืบคนขอมูล จํานวน 499 ครัง้
3) องคความรูดานการทําการเกษตรกับการใชเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดําเนินการ ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับ เกษตรไทยยุ ด 4.0 ได แก การพัฒ นาเครื่องปลูกขาวแบบหยอนกล าสําหรับ ทํ านาแบบ
ประณีต https://www.youtube.com/watch?v=dH5KT7OSrG0 โดยการนําความรูดานวิศวกรรมศาสตร
เขามาบูรณาการดานการเกษตรของไทย มีการดําเนินการตั้งแตป 2557 - ปจจุบัน และยังคงมีการพั ฒนา
ตอเนื่อง
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4) องค ค วามรู ด า นการเกษตร ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย ร ว มมื อ กั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ แ ละ
หนวยงานที่ เกี่ยวของ ไดรวบรวมองคความรูดานการเกษตร ภายใตโครงการห องสมุดเมื่อวันวาน บั นทึ ก
ผลงานในรูปแบบคลังความรูดิจิทัลดานการเกษตร และมีบริการตอบคําถามจาก "กูรูเกษตรศาสตร" ไดแก
คลั ง ความรู ดิ จิ ทั ล ด า นการเกษตร ฐานข อ มู ล AGRIS ฐานข อ มู ล CABI ฐานข อ มู ล ในเครื อ EBSCO และ
ฐานขอมูลในเครือ iGroup
จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น พบวา จากการ
ตั้งเปาหมายไว 30 โครงการ โดยกําหนดเปาหมายเปนโครงการสําหรับนิสิตจํานวน 20 โครงการ และบุคลากร
จํานวน 10 โครงการ พบวาผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว โดยเปนโครงการของนิสิต 35
โครงการ โครงการเฉพาะบุ คลากร 8 โครงการ โครงการที่ มีผูรวมกิจ กรรมทั้งนิสิตและบุ คลากร และเป น
โครงการสําหรับชุมชนอีก 12 โครงการ จึงถือไดวามีผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้มีผล
มาจากการปรั บ ปรุ งกระบวนการการบริ ห ารจัด การกิ จ กรรมดานการทํ านุ บํ ารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรมให
ครอบคลุมการดําเนินงานที่มีอยูแลวแตไมไดมีการดําเนินการรวบรวมขอมูลใหเปนระบบในชวงที่ผานมา
ทางด า นการวิ เ คราะห ผ ลสั ม ฤทธิ์ ในการสร า งจิ ต สํ า นึ ก และการเชื่ อ มโยงกั บ อั ต ลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัยนั้น ไดใชผลการประเมินระดับ ความรู ความเขาใจ และการเกิดทัศนคติ ซึ่งไดผลการประเมิน
เฉลี่ยของกลุมบุคลากรและนิสิตเทากับ 4.28 จึงถือไดวาไดผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายที่ กําหนดไว
3.51
ในดานการรวบรวมองคความรูนั้นมีผลการดําเนินงาน จํานวน 4 องคความรู ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย
ที่กําหนดไวเชนกัน (4.1-4.1)
5. นํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ กิ จ กรรมด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดยคณะกรรมการด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได ห ารื อ การจั ด
ทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการพิจารณาจากแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
2560 โดยมีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ใหมีการปรับปรุงโครงการ
เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงคใหบุคคลภายนอกไดรูจักจุดเดนของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะดานการเกษตร จํานวน
2 โครงการ ไดแก
1) โครงการเผยแพรเอกลักษณและจุดเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2X โครงการกิจกรรมที่มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน
(โครงการนี้เปนสวนหนึ่งในขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559) ซึ่ง
คณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดเชิญสํานักงานบริการวิชาการ สํานักสงเสริมและฝกอบรม
หัวหนาฝายวิชาบูรณาการหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สํานักทะเบียนและประเมินผล โดยไดขอสรุปวาในบาง
วิชาสามารถดําเนินการได เชน หลักสูตรศาสตรแหงแผนดิน หรือรายวิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร ใน
สวนดานอื่นๆ อยูระหวางการพิจาณา
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การประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไดมีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของแผน โดยไดมีการแจงขอความรวมมือหนวยงานดําเนินการ
ในเดือนมีน าคม 2561 การประเมิ น แบ งเปน 2 สวน คือประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของการจัดงาน และประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดงาน
◊ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดงาน ไดแก การประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม
หรื อ ประเมิ น ผลตามตั ว ชี้ วั ดระดั บ ยุ ท ธศาสตร/ระดั บ กลยุ ท ธ เพื่ อ นํ ามาปรั บ ปรุ งผลของการจั ดโครงการ
กิจกรรมตัวอยางเชน วัดความรูที่ไดรับกอนการอบรมและหลังการอบรม มีผลเปนอยางไร
◊ ประสิ ท ธิภ าพของการจั ด งาน ได แก การวัดความพึ งพอใจของผู มาร วมงานตอการจั ด
โครงการ/กิจกรรม เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงดานสถานที่ การบริการ การอํานวยความสะดวกตางๆ
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปรับ ปรุงซึ่งได ดําเนิ น การในป ก ารศึก ษา 2560 มหาวิท ยาลัย มี การ
บูรณาการโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน ไดแก โครงการทัศนศึกษาวัง
บางขุน พรหมรายวิชา 01460101 สังคมและวัฒ นธรรมไทยรวมสมั ย (Contemporay Thai Society and
Culture) โครงการ "หลั ง สู ฟ า หน า สู ดิ น " รายวิ ช า 01460101 สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทยร ว มสมั ย
(Contemporay Thai Society and Culture)
การประเมิ น ผลโครงการด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามตั ว บ ง ชี้
วัตถุประสงคของแผนซึ่งตามกํากับติดตามรายงานดังกลาวมีหนวยงานที่มีทําการประเมินโครงการ/กิจกรรม
ครบถวนทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดงาน และประเมินสิทธิภาพของการจัดงาน จํานวน 43 โครงการ
คิดเปนรอยละ 47.77 ของโครงการทั้งหมด 19 โครงการ
อยางไรก็ตามจากผลการประชุมคณะทํางานเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผานมา ที่ประชุมไดมี
การวิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาและไดผลการวิเคราะหพบวา การประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลายโครงการมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับตัวชี้วัดของ
แผน ทําใหการสรุปผลทําไดยากขึ้น ตองมีการประสานงานระหวางคณะทํางานกับการทํางานของหนวยงาน
ภายใน ที่ประชุมไดกําหนดแผนที่จะยกรางแบบฟอรมในการจัดทําโครงการ โดยเพิ่มรายละเอียดในการ ระบุ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับปรุงแบบสอบถามที่สะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ
เพื่อวัดระดับการเกิดจิตสํานึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงใหผูรับผิดชอบโครงการไดระบุองคความรูที่ไดจากการจัด
โครงการ ทั้ งนี้ คณะทํ างานมี แผนจะจั ดการประชุมในชว งตน เดือนตุลาคม 2561 เพื่ อใหทัน ตอการจัดทํ า
แผนปฏิบัติการประจําป 2562 ที่กําลังจะเกิดขึ้น
6. เผยแพร กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต อ สาธารณชน
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ผานสื่อออนไลน เชน
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (www.ku.ac.th) เฟสบุค เอกสารประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธตาม
จุดตางๆ ทั่วมหาวิทยาลัย เอกสารสูจิบัตรจัดโครงการ หนังสือเรียนเชิญรวมงาน ทั้งนี้ยังมีการทํางานรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปรับทราบขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น เชน
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1) หองจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หรือการจัดนิทรรศการ ณ หอจดหมายเหตุสวนกลางและวิทยาเขต
2) เอกสารประชาสั ม พั น ธ ข า วสาร KU Bulletin ซึ่ ง มี ก ารเผยแพร กิ จ กรรมในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดวย มีการเผยแพรประชาสัมพันธตามจุด
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เช น โรงอาหารกลาง 1 และ 2 รานคาภายในและภายนอก รวมไปถึงจัดสงและ
เผยแพรเอกสารไปยังหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3) งานวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ค รบรอบ 75 ป วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ 2561
ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย และหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เผยแพรกิจกรรมผานสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เอกสารสูจิบัตรการดําเนินการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในวันงาน
4) งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหวาน
ขาว ณ เกษตรกลางบางเขน โดยจัดทําเอกสารสูจิบัตรเผยแพรความเปนมาของการจัดงาน พระอัจฉริยะภาพ
และความรูเกี่ยวกับขาวเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
5) การใหขอมูลขาวสารดานการเกษตร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นผานเว็บไซตของสํานักหอสมุด
มก. (http://agkub.lib.ku.ac.th หรือ http://kukr.lib.ku.ac.th หรือ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th) โดย
มีการดําเนินการกวา 6 โครงการ
6) โครงการ " สานรัก สามัคคี ทําความดี รูคุณแผนดิน " โครงการรวมกับกองทัพบก นําองคความรู
ในการทําผายอมคราม ซึ่งเปนภูมิปญญาทางการเกษตรเพื่ อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตสูสังคม แกประชาชนทั่วไป โดยมีผูเขารวมกิจกรรมมากวา 300 คน
7) โครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร ครั้งที่ 2/2561 “วัฒนธรรมนําไทย : จากไทยนิยม สูนิยมไทย”
เผยแพร วั ฒ นธรรมไทยทั้ ง ด า นดนตรี การแต ง กายในสมั ย อยุ ธ ยา ความเป น มาของศิ ล ปะร ว มสมั ย
ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
8) การจัดนิทรรศการเผยแพรอื่นๆ อาทิเชน โครงการ ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 8 ทศวรรษ และน อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร โครงการเกษตรในเมือง
(พี่สอนนองปลูกผัก) กิจกรรมประกวดไกพื้นเมือง ครั้งที่ 11 กิจกรรมการประกวดปลากัดสวยงามนนทรีอีสาน
ครั้งที่ 3 กิจกรรมจิตอาสา รวมพัฒนาสังคมไทย (4.1-5.1- 4.1-5-3)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผลการประเมิน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

ผลการประเมิน
ตัวบงชี้ เปาหมาย ประเมิน
ประเมิน
กรรมการ
กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ที่ 4.1
6 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
5.00
4.00
(ไดขอ 1, 2, 3, 5 และ 6) คะแนน คะแนน
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ผลการดําเนินงาน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6-7 ขอ
การประเมินเปาหมาย
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
บรรลุ
ไมบรรลุ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
4.1-1-1
4.1-1-2
4.1-2.1
4.1-3.1
4.1-4.1
4.1-5.1
4.1-5.2
4.1-5-3

ชื่อเอกสาร
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศแตงตั้งคณะทํางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คูมือดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนังสือติดตามผลการดําเนินงานโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานผลโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2560
รายงานการประชุมคณะทํางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมคณะทํางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561

แหลงขอมูล : คณะ สถาบัน สํานัก
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กองกลาง
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภารกิจไดบรรลุผลตามเปาหมายที่ กําหนดในแผนยุทธศาสตร
รวมทั้งมีการสรางสรรค พัฒนาและเผยแพรองคความรู ศาสตรแหงแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพผานการ
บริการวิชาการดานการเกษตร อาหาร ปาไม และสาขาที่เกี่ยวของ ผนวกรวมกับการผลิตผลงานวิจัย งาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ สําหรับดานระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลการดํ า เนิ น งานซึ่ งแสดงถึ งศั กยภาพและความเข ม แข็ งของระบบประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงกระบวนการและผลลัพธ มีกลไกการติดตามใหความรูบุคลากรที่เกี่ยวของในระดับคณะ
อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหลักสูตรที่ตองการความชวยเหลือ
เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 3
ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69
คะแนนอยูในระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ตัวบงชี้ที่
เปาหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ
ประเมิน
ประเมิน
กรรมการ
กรรมการ
ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือ
ตนเอง
ตนเอง
สัดสวน)
สัดสวน)
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบัน
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
เพื่อการกํากับ ติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของ
118.24
4.08 4.08
ดี
ดี
4.00 118.24
4.08
4.08
คณะ
คะแนน
29
29
5.3 ระบบกํากับการประกัน 5 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
คุณภาพหลักสูตรและคณะ
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ

4.69

4.69
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ดีมาก
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ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 5.1

การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

เปาหมาย

7 ขอ

กรรมการ ประเมิน
ประเมิน ตนเอง



ขอที่

ประเด็นการพิจารณา

1.

พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา
เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
การกํากับติ ดตามสงเสริมสนับ สนุนให ทุกคณะดําเนิ นการวิเคราะหขอมู ลทาง
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ ย งที่ เกิ ด จากป จ จั ย ภายนอก หรื อป จ จั ย ที่ ไม ส ามารถควบคุ ม ได ที่ ส งผลต อ
การดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริ ห ารงานด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย า งครบถ ว นทั้ ง 10 ประการที่ อ ธิ บ าย
การดําเนินงานอยางชัดเจน
การกํ า กั บ ติ ด ตามส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก หน ว ยงานในสถาบั น มี ก ารดํ า เนิ น
การจัดการความรูตามระบบ
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงาน
ด า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในตามระบบและกลไกที่ ส ถาบั น กํ า หนด
ประกอบดวย การควบคุ มคุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิ น
คุณภาพ





2.





3.





4.





5.





6.





7.

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบ 7 ขอ ดังนี้
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิเคราะหจุดออนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยกับ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว แลวจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556 - 2565)
ซึ่งไดใชมาจนกระทั่งไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2558 เป น หน ว ยงานในกํ ากั บ ของรัฐ ซึ่ งไม เป น สว นราชการ สภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรจึ งได แต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทํากรอบนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ
12 ป (5.1-1-1 - 5.1-1-3) เพื่ อใหผูบริห ารมหาวิทยาลั ยใชจัดทํ าแผนยุทธศาสตรการพัฒ นามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยแบงเปน 3 ระยะ คือแผนระยะเรงดวน 1 ป เพื่อสําหรับใชในป พ.ศ. 2559 ซึ่งมีจุดเนนที่
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การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหสามารถรองรับการวางแผนยุทธศาสตรและการปรับ
โครงสรางองคกรใหเหมาะสมในอนาคต และใหมีแผนระยะสั้น 4 ป (พ.ศ. 2559 - 2562) ระยะปานกลาง 8 ป
(พ.ศ. 2559 - 2566) และแผนระยะยาว 12 ป (พ.ศ. 2559 - 2570) ภายใตวิสัย ทัศนและยุทธศาสตรที่
ผูบริหารและประชาคมเห็นชอบรวมกัน คือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดินสู
สากล เพื่อพัฒ นาประเทศอยางยั่งยืน” โดยยึดหลักการสําคัญคือ 1) การผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและของประเทศ 2) ความเป น เลิศ ทางวิ ช าการ 3) บทบาทของมหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตรตอสังคม และ 4) การพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน (5.1-1-4) ดวยกระบวนการการพัฒนาแผนกล
ยุทธในชวงระยะเวลาตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันและไดรับ การถายทอดสูทุกวิทยาเขตทุกสวนงาน ทํ าให
สามารถนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางตอเนื่องและทั่วถึงพรอมเพรียงกันทั้งองคกร แมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรจะมีอุปสรรคสําคัญในทางการบริหารที่ยังคงตองเปนผูรักษาการ และยึดถือระบบงานสวนกลาง
และกลไกของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการถายทอดแผนงานโครงการและการกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานที่สอดคลองตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (5.1-1-5)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 - 2571) ไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มีเปาหมาย
สูงสุดอยูที่การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปน “มหาวิทยาลัยของศาสตรแหงแผนดิน” ที่เขมแข็ง
อยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตรการเกษตรซึ่งเปนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งนอมนํา
ศาสตรแหงพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากล มาผสมผสานในการสรางสรรควิชาการ และนําไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ในรูปแบบ 6 U อันประกอบดวย
(1) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) หรือ มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University)
(2) มหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital University)
(3) มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)
(4) มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
(5) มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม (Social Responsibility University)
(6) มหาวิทยาลัยแหงความผาสุก (Happiness University)
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน
สูสากล เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ในระยะเวลา 12 ป จะไดรับการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในแตละ
ชวงเวลา โดยระยะตนประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยมุงสราง
ความแข็งแกรงทางวิชาการดานการเกษตร อาหาร และปาไม มุงใหบริการประชาชนและเกษตรกรอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมใหนิสิตนําองคความรูของตนเองไปสรางชุมชนตนแบบในทองถิ่นเกิดของตน หรือชุมชน
โดยรอบมหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต หรื อศู น ย /สถานี วิจัย มุ งเน น การประชาสั มพั น ธ โดยรวมพลั งศิ ษ ย เก า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท้ังแผนดินมารวมพัฒ นามหาวิทยาลัยและพัฒนาประเทศ สนับสนุนการพัฒ นา
วิทยาเขตเพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่ และสงเสริมการบริการทางวิชาการ โดยการสรางความพรอมใน
การผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยสูสังคม เชิงพาณิ ชย เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย พัฒ นาระบบการ
ใหบ ริการทางวิชาการสู สังคมเชิ งรุก สนั บ สนุ นโครงการพัฒ นาชุมชนตน แบบโดยบูรณาการองคความรูใน
สาขาวิชาที่ห ลากหลายมาสงเสริมพั ฒ นาอาชีพและการดํารงชี วิตภายใตห ลักเศรษฐกิ จพอเพี ยง ใหชุ มชน
สามารถยกระดับรายไดใหกาวขามจากระดับต่ําสูระดับปานกลาง และจากระดับปานกลางสูระดับสูง และ
สนับ สนุ น การเขารวมกิจ กรรมวิชาการ และการออกสื่ อสาธารณะ เพื่อใหมหาวิทยาลัยได แสดงบทบาทที่
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โดดเดน ในการเสนอแนะแนวทางแกปญหาสังคม ปญหาสาธารณะ หรือวิกฤตระดับชาติ รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในดานตางๆ ของประเทศ เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล โดยมุงสนับสนุนการวิจัยที่จะ
นําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ แสวงหาและระดมทุนวิจัยจากภายนอกที่มุงเนนงานวิจัยซึ่งเปนทิศทางหลัก
ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการเกษตร อาหาร และปาไม ใชงานวิจัยชี้นําสังคม เสริมสรางบทบาท
ผูนําสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน โดยสนับสนุนการตีพิมพเอกสารวิชาการเพื่อเปนแหลงอางอิง และเอกสาร
วิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วิจัยในศาสตรแหงแผนดินที่ตอบสนองตอเปาหมายอยาง
รวดเร็ ว และจริ งจั ง เพื่ อพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแขงขัน ระดั บ สากล อยางมี ป ระสิท ธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลอยางแท จริง สงเสริมให บุคลากรมีโอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับโลก จัดใหมีห องปฏิบัติการ
ขั้นสูงที่มีความพรอมในการสรางผลงานระดับสากล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเปน
เลิศทางวิชาการ เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ ทั้ง 4 ดาน โดยในดาน
การผลิตบัณฑิต จะเพิ่มบุคลากรระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) เพื่อเรงผลิตผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพและมีคุณประโยชนในการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบการรักษา สืบทอด และตอยอดองคความรูที่
สําคัญของบุคลากรในแตละสาขาวิชา รายวิชา และหลักสูตร ไมใหสูญหายพรอมการเกษียณอายุ มอบหมาย
งานใหบุคลากรอยางเปนธรรมและเปนระบบ สามารถวัดผลงานได ดานหลักสูตรจะสนับสนุนการทําหลักสูตร
นานาชาติ พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม ให ทั น สมั ย พั ฒ นารายวิ ช าให ทั น สมั ย จากผลงานวิ จั ย และวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย และสามารถดึงดูดผูสนใจเขาศึกษา ทั้งในรูปแบบหลักสูตร Non–Degree และ Degree ดาน
การพัฒนานิสิต จะมุงสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตรที่มุงใหนิสิตมีโอกาส
รว มกิ จ กรรมเพื่ อสั งคมมากขึ้ น สนั บ สนุ น ให นิสิตมี ความรูภ าษาตางประเทศมากกวา 1 ภาษา สนั บ สนุ น
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมนิสิตใหมีวุฒิภาวะทางอาชีพพรอมสูโลกการทํางาน พัฒนานิสิตให
มีความรูที่กาวหนาทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีจิตสํานึกสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ และพัฒนานิสิตใหมีวินัยในตนเอง มีความเขมแข็งทั้งรางกาย จิตใจ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ 4 การใช หลัก ธรรมาภิ บาลในการบริหารจัดการอย างยั่งยืน โดยปรับปรุงการจั ด
โครงสรางองคกรเพื่อใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายเชิงยุทธศาสตร การจัดทําระบบการเงินและการบัญชีที่
โปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบประเมินผลที่เปนธรรมในทุกระดับ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบบริหารงานทั้งระบบ บริหารจัดการแบบองครวมเชิงรุก พัฒนาผูบริหารทุกระดับเขาสู
ความเปนธรรมาภิบาล สงเสริมใหหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก มีบทบาทในการพัฒนาและสรางสรรค
ผลงานที่ เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญ กับ การทํางานวิจัย สถาบันเพื่อการพัฒ นา
องคกร บูรณาการการทํางานระหวางสวนงานที่มีภารกิจใกลเคียงกัน บูรณาการขอมูลและองคความรูมุงสูการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ปรับระบบและวิธีการทํางานใหรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได
สรางรายไดของหนวยงาน ลดคาใชจายในการดําเนินงานที่ไมจําเปน ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
รักษาเอกลั กษณ และการสื่ อสารของมหาวิท ยาลัย เพื่อ สังคม ปรับ ภาพลัก ษณ ใหม (Rebranding) พั ฒ นา
ทรัพย สิน เพื่ อสรางรายไดใหกับ มหาวิทยาลัย จั ดทํ าระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารของทั้ งมหาวิทยาลั ย
พัฒนาเขาสูสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ในสวนของวิทยาเขตและสวนงานตาม พ.ร.บ. จะกําหนด
ภารกิจหลักที่เปนจุดเนนระดับวิทยาเขตใหชัดเจนตามภูมิสังคม โดยเชื่อมโยงกับศาสตรการเกษตรซึ่งเป น
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย และคํานึงถึงภารกิจเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับภารกิจอื่นที่เขมแข็งและสอดคลองกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน กําหนดจุดเนนและเอกลักษณของสวนงานใหชัดเจน เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ
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(Action Plan) ที่ป ฏิ บัติ ไดสอดคลองกับ พั นธกิจของส วนงาน และสามารถติดตามประเมิน ผลไดอยางเป น
รูปธรรม โดยการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนงาน ผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เปนตน
การแปลงยุ ท ธศาสตร ไปสู แ ผนปฏิ บั ติ ก าร ในป พ .ศ.2560 มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) จากยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ
12 ป พ.ศ.2560-2571 ประกอบดวยกลยุทธรวมทั้งสิ้น 24 กลยุทธ โครงการหลัก 84 โครงการ และตัวชี้วัด
กลยุทธซึ่งไดพิจารณาใหมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะนําพามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายที่วางไว ครบถวนทุก
พันธกิจ กับแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี พ.ศ. 2560 เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 (5.1-1-6, 5.1-1-7) โดยไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จใน 2 ระดับ ดังนี้
(1) ตัวชี้วัดผลลัพธของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม
ตัวชี้วัด
เปาหมายในปพ.ศ.2560
1. ลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ไมต่ํากวาลําดับที่ 7
2. ลําดับของมหาวิทยาลัยที่มีการสืบคนและเขาชมมากที่สุดในประเทศไทย
อันดับที่ 1
(UniRank)
3. ลําดับคุณภาพเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ webometrics ในระดับชาติ
ไมต่ํากวาลําดับที่ 3
4. ลําดับของมหาวิทยาลัยในสาขาเกษตรศาสตรและวนศาสตรในระดับโลก
ไมต่ํากวาลําดับที่ 30
5. จํานวนผูเ ขารวมดําเนินโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
150,000 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. รอยละความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอหองสมุด การบริหารดานกายภาพ สิ่งอํานวย
รอยละ 80
ความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
(2) ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
1. การสรางสรรคศาสตรแหง 1. จํานวนโครงการบริการวิชาการดานการเกษตร อาหารและปาไม
แผนดินเพื่อการพัฒนา
2. งบประมาณทีใ่ ชในการใหบริการวิชาการ
ประเทศที่ยั่งยืน
3. รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชน
2. การพัฒนาสูความเปนเลิศ 1. ลําดับคุณภาพเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ Webometrics ใน
ทางวิชาการในระดับสากล
ระดับประเทศ
2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
3. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
4. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย
5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
6. จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
3. การเพิ่มคุณภาพและ
1. ลําดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขาเกษตรศาสตรและวนศาสตร
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตามภารกิจ
3. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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ประเด็นยุทธศาสตร

4. การใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด
4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
5. จํานวนนิสิตชาวตางชาติที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
6. รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด
7. รอยละความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอสุนทรีภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
1. อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
2. รอยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. รอยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี
4. รายไดสุทธิจากการบริหารทรัพยสิน

ในส ว นของกลยุ ท ธ ท างการเงิ น สํ าหรับ การบริ ห ารในรู ป แบบมหาวิ ท ยาลั ย ในกํ ากั บ ของรั ฐ ซึ่ ง
จําเป น ตองพั ฒ นาระบบ กลไก และเครื่ องมื อในการบริห ารทรั พยากรทางการเงิน ใหมีป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล สอดประสานกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เพิ่มศักยภาพในการระดม จัดหาและบริหาร
ทรัพยากรทางการเงิน จัดสรรเงิน ทุนที่ สอดคลองกับ การลงทุน และการใชจาย บริห ารทรัพยากรเพื่อสราง
ผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได จึงไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560
- 2564) (5.1-1-8) ที่ รองรับ ยุทธศาสตรการพั ฒ นามหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตรระยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 2571) โดยมีวิสัยทัศนมุงมั่นพัฒนาระบบการบริหารงานทางดานบัญชีและการเงินที่สนับสนุนยุทธศาสตรของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร อย างเป น รู ป ธรรม มีเป าประสงคส นั บ สนุ น การบริห ารงานของมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค เชิ งกลยุ ท ธ ด ว ยการจั ด หาระบบบั ญ ชี แ ละการเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผล ความคลองตัว และความคุมคาทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบัญชีที่มีมาตรฐานเทียบเคียงสากล โดยจัดตั้งสํานักบัญชีและการเงิน
กลางเพื่อรวมศูนยการบริหารงานทางดานบัญชีและการเงิน ออกแบบและพัฒนากระบวนการทํางานตางๆ ที่
เอื้อตอการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางดานบัญชีและการเงินใหมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ และนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการทํางาน
อยางเต็มรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารทรัพยากรทางการเงินอยางคุมคา โดยแกไขกฎระเบียบตางๆ ที่สงเสริมใหเกิด
ความคลองตัวในการบริหาร แตงตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อแสวงหาโอกาส
การลงทุ น ที่ คุ ม ค า ริ เริ่ม และร ว มมื อ กั บ องค กรวิช าชีพ ภายนอกโดยการหา Strategy Partner สร าง CoCreation เพื่อพัฒนาความรวมมือตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรทางการเงิน สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรให มีความเชี่ ย วชาญในการวิเคราะหท างการเงิน และกํ าหนดนโยบายศึ กษาความเป น ไปได ของ
โครงการลงทุนของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมไรเงินสด (Cashless Society) ที่เปนจริงในมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุง
แกไขกฎระเบียบที่สงเสริมใหเกิดสังคมไรเงินสด แสวงหาพันธมิตรทางการเงินเพื่อลงทุนและพัฒนาสังคมไร
เงินสดรวมกัน สงเสริมใหบุคลากรและนิสิตเขามีสวนรวมในการสรางสังคมไรเงินสด เชน การใชจายผานบัตร
หรือ application ในรานคาตางๆ เปนตน และพัฒนาเทคโนโลยีใหสอดคลองรองรับไลฟสไตลของคนรุนใหม
ยุทธศาสตรที่ 4 มุ งเน นธรรมาภิบาลและการบริหารงานดวยขอมูลทางการเงิน โดยกําหนดกรอบ
ธรรมาภิ บ าลที่ สอดคลองกับ สากล กําหนดตั วชี้วัดการบริห ารงานของผูบ ริห ารทุ กส วนงานดวยขอมู ลทาง
การเงิน และประสานงานใกลชิดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมความสําคัญของขอมูลทางการเงินที่มีตอ
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การบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลาง เปนตน
การกํ า กั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ ต ามพั น ธกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย ในป การศึ กษา 2560 โดยการประเมิ น
แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาทุกรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งรายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบ 12 เดือน นําเสนอ ก.บ.ม.ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่ อวันที่ 26 มีนาคม 2561 (5.1-1-9) มีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเปาหมายจํานวน 6 ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (สูงกวาหรือเทากับรอยละ 100) จํานวน 5 ตัวชี้วัด
ไดแก 1) ลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย 2) ลําดับของมหาวิทยาลัยที่มีการสืบคนและเขาชมมาก
ที่สุดในประเทศไทย 3) ลําดับคุณภาพเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ Webometrics ในระดับชาติ 4)
ลําดับของมหาวิทยาลัยในสาขาเกษตรศาสตรและวนศาสตรในระดับโลก และ 5) จํานวนผูเขารวมดําเนิ น
โครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานใกลเคียงกับคาเปาหมาย (รอยละ 90 – 99) จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก
รอ ยละความพึ งพอใจของนิ สิ ต ที่ มี ตอ ห อ งสมุ ด การบริห ารดานกายภาพ สิ่ งอํ านวยความสะดวก ระบบ
สาธารณูปโภคและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร จํานวน 20 ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (สูงกวาหรือเทากับรอยละ 100) จํานวน 17 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานใกลเคียงกับคาเปาหมาย (รอยละ 90 – 99) จํานวน 2 ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดที่ไมไดประเมิน 1 ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ในภาพรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ตั้งแตรอยละ
90 ขึ้นไป จํานวน 19 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 95.00 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรสามารถบริหารจัดการภารกิจตางๆ บรรลุผลตามเปาหมายที่ กําหนดในแผนยุทธศาสตร ซึ่ง
สามารถจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดินเพื่ อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน มี
ตัวชี้วัดทั้ งสิ้น 3 ตัวชี้วัด มีผลการดํ าเนิน งานสูงกวาคาเป าหมาย (ตั้งแตรอยละ 100 ขึ้น ไป) ทั้ง 3 ตัวชี้วัด
ไดแก 1) จํานวนโครงการบริการวิชาการดานการเกษตร อาหาร ปาไม และสาขาที่เกี่ยวของ 2) งบประมาณที่
ใช ในการให บ ริ การวิ ช าการ และ 3) รายได จ ากโครงการพั ฒ นาวิช าการ ทรัพ ย สิน ทางป ญ ญา และสิ ท ธิ
ประโยชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 6
ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินการสูงกวาคาเปาหมาย (ตั้งแต 100 ขึ้นไป) ทั้ง 6 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ลําดับคุณภาพ
เว็ บ ไซต ข องมหาวิ ท ยาลั ย ตามเกณฑ Webometrics ในระดั บ ประเทศ 2) จํ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 3) จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการ
จดสิทธิบั ตรและอนุ สิ ทธิบั ตร 4) เงิน สนั บ สนุ น งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ตอจํ านวนอาจารยป ระจําและ
นักวิจัย 5) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ 6) จํานวน
เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ มีตัวชี้วัด
ทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินการใกลเคียงและสูงกวาคาเปาหมาย (ตั้งแตรอยละ 90 - 100 ขึ้นไป) ทั้ง 7
ตัวชี้วัด ไดแก 1) ลําดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขาเกษตรศาสตรและวนศาสตร 2) รอยละของบัณฑิตที่ไดงาน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 3) รอยละของอาจารยประจําที่ มีคุณ วุฒิ ปริญญาเอก 4) รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต 5) จํานวนนิสิตชาวตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 6) รอยละ
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม และ 7) รอยละของหลักสูตร
นานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น
4 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินการใกลเคียงและสูงกวาคาเปาหมาย (ตั้งแตรอยละ 90 – 100 ขึ้นไป) จํานวน 3
ตัวชี้วัด ไดแก 1) อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 2) รายไดสุทธิจากการบริหารทรัพยสิน และ 3) รอยละของผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้ตัวชี้วัดรอยละ
ของผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ไมมีการประเมินเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยู
ในชวงการบริหารงานโดยรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สภามหาวิทยาลัย ไดใหความเห็นชอบผลการดําเนินงานโดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญเรื่องการตั้งคาเปาหมายในแตละป ใหสูงกวาคาเฉลี่ย 3 ปที่ผานมา
เพื่ อให แน ใจวามหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ เปาหมายไดในเวลาที่ เหมาะสม และจัดอัน ดับ ความสําคัญของ
เปาหมายใหแตกตางกัน เปาหมายใดที่สําคัญควรทุมเททรัพยากรลงไปเพื่อใหไดบรรลุผลที่ตองการ
(2) ใหมหาวิทยาลัยนําตัวชี้วัดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Quacquarelli Symonds และ
Times Higher Education มาเทียบเคียงเปนตัวชี้วัดสําหรับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อใหผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยดีขึ้น
(3) ใหมหาวิทยาลัยกําหนดรอบปในการประเมินใหชัดเจนวาเปนปงบประมาณแผนดินหรือปการศึกษา
เพื่อจะไดดําเนินการติดตามนําเสนอขอมูล และสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไดอยางถูกตองตามกําหนด
ระยะเวลา และในเรื่องการนําเสนอขอมูลอาจจัดทําเปนกราฟเพื่อการสื่อสารที่เขาใจไดงายขึ้น และเห็นภาพ
ความแตกตางไดอยางชัดเจนวาลดลงเพิ่มขึ้นอยางไร
(4) ขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี พ.ศ.
2561 ที่ไดดําเนินงานเปนเวลา 6 เดือนแลว ใหเปนเปาหมายที่จะตองดําเนินการภายในเวลา 6 เดือนตอไป
และขอให พิจ ารณาเพิ่ มตั วชี้วั ดในเรื่องการเงิน งบประมาณ และธรรมาภิบ าลดวย เพื่อจะไดเปน ตัว อยาง
สํ าหรั บ การจั ด ทํ า ผลการดํ า เนิ น งานในป พ.ศ. 2562 ประกอบกั บ ตั ว ชี้ วั ด มี จํ านวนค อ นข างมาก ขอให
มหาวิท ยาลั ยพิ จ ารณาวาควรจะผลั กดั น ตั วชี้วัดใดใหบ รรลุเปาหมาย และนํ าไปสูการจัดอัน ดับ ที่ดีขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน เนื่ องจากมหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ และมีห ลายวิทยาเขต ซึ่งแตละวิทยาเขตมี พัฒ นาการไม
เทากัน อาจจะแยกผลการดําเนินงานเปนวิทยาเขตเพื่อทําใหคาดัชนีดีขึ้น
2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัด การเรียนการสอนอย างต อเนื่ อง เพื่ อวิเคราะห ค วามคุม คาของการบริห ารหลักสูต ร ประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
2.1 การกํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนและกําหนดวิธีวิเคราะหขอมูล
ทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (5.1-2-1) เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2561 ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี ความสัมพัน ธของระบบขอมูล การเงิน และระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิท ยาลัย รวมทั้งมีหนวยงานที่เกี่ยวของเปนฐานขอมูล ไดแก กองคลัง กองแผนงาน สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อทําหนาที่ กํากับ ติดตามสงเสริมสนับสนุนและดําเนินการกําหนดวิธีวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
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ที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร ซึ่งคณะทํางานดังกลาวไดดําเนินการกํากับ ติดตาม สงเสริม
สนับสนุนใหทุกคณะ สามารถดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินได ดังนี้
1) คณะทํ างานฯ ได มอบหมายให กองแผนงาน จัดทําตนทุ นการผลิ ตบั ณฑิ ตของมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5.1-2-2) ในภาพรวมของระดับคณะ ในแตละระดับปริญญา
และขอมู ลสัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒ นานักศึกษา อาจารย บุ คลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อนําผลการ
คํานวณตนทุนระดับคณะนี้ (5.1-2-3) ใชเปนขอมูลตั้งตนใหกับทุกคณะนํากลับไปวิเคราะห และคํานวณเปนตนทุน
ในระดับหลักสูตร ของคณะตอไป
2) คณะทํางานฯ ไดประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการสงเสริมคณะที่ไมผานเกณฑการ
ประเมินตัวชี้วัดนี้ในปที่ผานมา ซึ่งพบวามี 5 คณะ ไดแก คณะเกษตร คณะวนศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสาธารณสุขศาสตร คณะทํางานจึงไดเชิญผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของในการจัดทําตนทุนตอหนวยของทั้ง 5 คณะ มาประชุมเพื่อสรางความเขาใจและอธิบายเกี่ยวกับขอมูล
ที่กองแผนงานไดจัดทําให พรอมทั้งชี้แจงแนวทางในการเพิ่มเติมขอมูลเพื่อการวิเคราะห
3) กองแผนงานไดจัดสงขอมูลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของหลักสูตร ปการศึกษา 2560 (5.1-23) ขอมูลตนทุนตอหลักสูตร ปการศึกษา 2559 (ปงบประมาณ 2560) (5.1-2-4) และสรุปขอมูลการเงินของคณะ
ใหกับทุกคณะ (5.1-2-5) เพื่อใชในการวิเคราะหขอ มูลทางการเงิน ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร
ผลหลังจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปรากฏวามี 4 คณะ (จาก 5 คณะ) ที่นําขอมูลไป
ใชวิเคราะหและสามารถผานการประเมิน แตอีก 1 คณะ ยังไมสามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ ของคณะได แมจะมี
ขอมูลแลวก็ตาม นอกจากนี้ยังมีอีก 3 คณะ ที่ไมผานการประเมินเนื่องจากไมไดนําขอมูลที่มหาวิทยาลัยจัดสง
เพิ่มเติมไปใชในวิเคราะห
2.2 การวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1) การวิเคราะหการบริหารตนทุนตอหลักสูตรของคณะ
จากการจัดทําตนทุนการผลิตบัณฑิตในระดับคณะ ก็สามารถนําไปวิเคราะหตอ เปนตนทุนตอ
หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งหากพิจารณาตนทุนตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ 2557 จนถึงป
งบประมาณ 2560 จะเห็นวามีคาดัชนีเพิ่มขึ้น เปน 1.10 1.15 และ 1.25 ตามลําดับ (ชอง1 ชอง2 และชอง 3)
เปรียบเทียบตนทุนตอหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ของคณะ ปงบประมาณ 2557-2560

คณะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ

ตนทุนเฉลี่ยตอหลักสูตรของคณะ(บาท)
ดัชนีตนทุนตอหลักสูตรของคณะ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 2558 2559 2560 เฉลี่ย 2560
เทียบกับฐานป 2557 2558- ฐานป
2560 2559
96,942
60,355
32,337
110,587
57,853
70,482
145,951
81,440

98,515
66,144
49,489
107,316
58,774
70,745
115,655
82,278

96,061
60,235
46,762
110,485
59,654
72,604
135,348
90,940

119,711
61,854
52,905
127,714
66,301
84,321
105,566
85,473

(1)
1.02
1.10
1.53
0.97
1.02
1.00
0.79
1.01

27,134

29,423

33,787

32,221

1.08

(2)
0.99
1.00
1.45
1.00
1.03
1.03
0.93
1.12

(3)
1.23
1.02
1.64
1.15
1.15
1.20
0.72
1.05

(4)
1.12
1.04
1.44
1.07
1.08
1.10
0.81
1.03

(5)
1.25
1.03
1.13
1.16
1.11
1.16
0.78
0.94

1.25

1.19

1.12

0.95
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คณะ

10 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
11 คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
12 กําแพงแสน
13 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
14 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
15 คณะประมง
16 คณะวนศาสตร
17 คณะเกษตร
18 คณะเกษตร กําแพงแสน
19 คณะสิ่งแวดลอม
20 คณะวิทยาศาสตร
21 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตรและ
22 วิทยาศาสตร
23 คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
24 อุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและ
25 วิศวกรรมศาสตร
26 คณะเทคนิคการสัตวแพทย
27 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
28 คณะสาธารณสุขศาสตร
29 คณะสัตวแพทยศาสตร
เฉลี่ย

ตนทุนเฉลี่ยตอหลักสูตรของคณะ(บาท)
ดัชนีตนทุนตอหลักสูตรของคณะ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 2558 2559 2560 เฉลี่ย 2560
เทียบกับฐานป 2557 2558- ฐานป
2560 2559
217,994
128,093

216,386
137,193

218,784
144,586

260,682
224,452

(1)
0.99
1.07

(2)
1.00
1.13

(3)
1.20
1.75

(4)
1.10
1.38

(5)
1.19
1.55

92,547

103,561

108,099

109,764

1.12

1.17

1.19

1.13

1.02

96,237
51,622
125,942
150,430
136,701
100,506
120,699
85,207
125,767

138,810
67,431
126,369
162,543
142,656
113,928
116,865
87,744
128,386

114,231
101,893
116,035
156,969
143,234
118,702
115,071
82,271
133,072

127,774
82,708
133,770
184,128
145,538
150,003
166,537
96,006
153,472

1.44
1.31
1.00
1.08
1.04
1.13
0.97
1.03
1.02

1.19
1.97
0.92
1.04
1.05
1.18
0.95
0.97
1.06

1.33
1.60
1.06
1.22
1.06
1.49
1.38
1.13
1.22

1.27
1.42
1.03
1.13
1.04
1.27
1.19
1.08
1.11

1.12
0.81
1.15
1.17
1.02
1.26
1.45
1.17
1.15

43,647

48,223

48,684

49,704

1.10

1.12

1.14

1.10

1.02

45,811

50,390

51,690

50,044

1.10

1.13

1.09

1.07

0.97

68,813

80,258

98,285

85,510

1.17

1.43

1.24

1.18

0.87

45,781

54,398

66,642

60,541

1.19

1.46

1.32

1.22

0.91

193,987
93,445
43,424
422,776

166,351
110,328
44,575
594,506

160,715
112,624
59,234
565,668

166,511
137,703
54,645
799,406

0.86
1.18
1.03
1.41
1.10

0.83
1.21
1.36
1.34
1.15

0.86
1.47
1.26
1.89
1.25

0.90
1.27
1.14
1.51
1.15

1.04
1.22
0.92
1.41
1.10

แต ห ากพิ จ ารณาดั ช นีตน ทุ น หลักสูตร เฉลี่ยของป 2558 - 2560 (ชอง 4) ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเพียง 1.15 โดยตนทุนของป 2560 มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.25 อันเนื่องมาจากเมื่อ
มหาวิท ยาลั ย ได ป รับ เปลี่ ย นเป น มหาวิ ทยาลั ย ในกํากับ รัฐ และมี การเปลี่ ย นสถานภาพบุคลากร ทําใหงบ
บุคลากรเพิ่มขึ้น แตก็มีการปรับงบอุดหนุนและงบอื่นๆ ลงเล็กนอย ทําใหตนทุนหลักสูตรสูงกวาปฐาน คือป
2557 ประมาณ 25% โดยหากพิจารณาเปนรายคณะ จะแบงไดเปน 5 กลุม ดังนี้
ดัชนีตน ทุนหลักสูตร
เฉลี่ยของป 2558 - 2560
1. ต่ํากวา 1.00
2. ระหวาง 1.00 – 1.09

3. ระหวาง 1.10 – 1.30
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จํานวน
คณะ
2 คณะ
8 คณะ

ชื่อคณะ

คณะศึกษาศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย
คณะเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะมนุษยศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา คณะประมง
คณะเกษตร
15 คณะ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร
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รอยละของ
หนวยงาน
6.90
17.24

44.83

ดัชนีตน ทุนหลักสูตร
เฉลี่ยของป 2558 - 2560

จํานวน
คณะ

4. ระหวาง 1.30 – 1.50

3 คณะ

5. เกินกวา 1.50

1 คณะ

ชื่อคณะ

รอยละของ
หนวยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะวนศาสตร
คณะเกษตร กําแพงแสน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะสิ่งแวดลอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
คณะสัตวแพทยศาสตร

10.34
3.45

เมื่อพิจารณาคณะจากการแบงกลุมแลว มิไดหมายความวากลุมคณะที่ดัชนีตนทุนสูงเกินกวา
1.30 จะเปนคณะที่ไมสามารถควบคุมตนทุนได เนื่องจากการเลือกปฐาน เปนป 2557 ซึ่งเปนปแรกของการ
จัดเก็บขอมูล คณะเหลานี้มีตนทุนต่ํากวาปอื่นๆ มาก ฉะนั้น หากมีขอมูลหลายๆ ป แลวพิจารณาแบบจําลอง
เลือกปฐาน อาจไดขอมูลดัชนีชุดอื่นๆ
2) คาใชจายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย บุคลากร
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีคาใชจายเพื่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร
จํ านวน 665.45 ล านบาท (8.08% ของต น ทุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ งหมด) โดยในภาพรวมวงเงิน เพิ่ มขึ้ น จาก
ปงบประมาณ 2559 ประมาณ 32% (รวมเงินจากคณะและหนวยงานสนับสนุน) สรุปไดดังนี้
- คาใชจายดานนิสิต 190.6 ลานบาท (28.6% ของคาใชจายเพื่อพัฒนา) คิดเปน 2,795 บาท/คน/ป
- คาใชจายดานการเรียนรวม 407.5 ลานบาท (61.2% ของคาใชจายเพื่อพัฒนา) คิดเปน 5,975 บาท/คน/ป
- คาใชจายดานอาจารยรวม 67.3 ลานบาท (10.1% ของคาใชจายเพื่อพัฒนา) คิดเปน 24,998 บาท/คน/ป

หากนําคาใชจายดานนิสิตซึ่งไดแก การจัดโครงการกิจกรรมนิสิต การจัดสรรทุนการศึกษา
ให กับ นิ สิ ต รวมกับ คาใช จายด านการเรียนการสอน ไดแก การจัดกิจ กรรมสงเสริมดานวิช าการ การพั ฒ นา
หลักสูตร ซึ่งเปาหมายเพื่อนิสิตเชนกัน จํานวนเงินรวมเปน 598.1 ลานบาท (89.8% ของคาใชจายเพื่อพัฒนา) คิด
เปน 8,770 บาท/คน/ป

คาใชจายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ปงบประมาณ 2557 -2560

ปี งบประมาณ
2560
2559
2558
2557
2560
2559
2558

ดานนิสิต (1)

ดานการเรียน (2)

ดานบุคลากร (3)

(4)= (1)+(2)

คาใชจายดานการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (หนวย : ลานบาท)
190.62 (28.6%)
407.51 (61.2%)
67.32 (10.1%)
598.13
173.65 (34.4%)
263.61 (52.2%)
67.93 (13.5%)
437.25
200.93
227.26
73.58
428.19
125.42
58.29
146.65
183.71
จํานวนนิสิต / อาจารย (หนวย : คน)
68,206
68,206
2,693
68,206
64,884
64,884
2,657
64,884
67,104
67,104
2,986
67,104

(4) /(6)
89.88%
86.50%
85.30%
55.60%
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รวม (6)
665.45
505.18
501.76
330.37

ปี งบประมาณ
2557
2560
2559
2558
2557
ปี งบประมาณ

ดานนิสิต (1)
ดานการเรียน (2) ดานบุคลากร (3)
68,201
68,201
3,202
คาใชจาย (บาท / คน/ ป )
2,794.8
5,974.7
24,998.1
2,546.1
3,865.1
21,214.1
2,993.9
1,166.7
90,118.5
1,933.0
898.4
55,194.2

(4)= (1)+(2)
68,201

ดานนิสิต (1)

(4)= (1)+(2)

ดานการเรียน (2)

ดานบุคลากร (3)

(4) /(6)

รวม (6)

(4) /(6)

รวม (6)

8,769.5
6,411.3
4,160.6
2,831.4

คาใชจายดานการพัฒนา ของคณะหรือหนวยงานหลัก (หนวย : ลานบาท)
2560

163.37 (37.0%)

207.78 (48.3%)

59.09 (13.7%)

371.15

86.30%

430.24

2559

152.08 (38.3%)

181.66 (45.8%)

63.09 (15.9%)

333.74

84.10%

396.83

2558

171.55

183.81

71.61

355.36

83.20%

426.97

2557

96.17

55.49

100.89

151.66

60.10%

252.55

คาใชจายดานการพัฒนา ของหนวยงานสนับสนุน (หนวย : ลานบาท)
2560

27.25 (19.1%)

107.24 (75.3%)

7.94 (5.6%)

134.5

94.40%

142.43

2559

21.57 (19.9%)

81.95 (75.6%)

4.84 (4.5%)

103.52

95.50%

108.35

2558

29.38

43.45

1.96

72.83

97.40%

74.79

2557

29.25

45.76

2.81

75.01

96.40%

77.82

3) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
ในการพิ จารณาประสิทธิภ าพการผลิ ตบัณ ฑิต อาจพิ จารณาจากอัตราการคงอยูของนิสิ ต
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต ซึ่งก็คือตัวบงชี้ที่ 3.3 (ผลที่เกิด
กับนักศึกษา) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และสําหรับประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต
จะพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใช
บัณฑิต) ซึ่งก็คือตัวบงชี้ที่ 2.1 รวมกับตัวบงชี้ที่ 2.2 การไดงานทํา (บัณฑิตปริญญาตรี) หรือผลงานวิจัยไดรับการ
ตีพิ มพ เผยแพร (ระดับ บั ณ ฑิ ตศึ กษา) ใช คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน ของทั้ง 3 ตัวบงชี้ เที ยบกับ เกณฑ การ
ประเมินระดับหลักสูตร ดังนี้
0.01– 2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01– 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01– 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
ในภาพรวม ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ไดรับการประเมิน รวมทั้งสิ้น 393
หลั กสู ตร (5.1-2-4) หลักสู ตรที่ ได คะแนนเฉลี่ยที่ ดานประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผ ลในระดั บ ดีมากและดี มี
จํานวนรวม 313 หลักสูตร หรือรอยละ 79.64 (เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 5.18) หลักสูตรที่ไดคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับปานกลางและนอย มีจํานวนรวม 78 หลักสูตร หรือรอยละ 20.36 ซึ่งลดลงจากปที่แลวในอัตราที่เทากัน
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แตสําหรับหลักสูตรที่ไดคะแนนเฉลี่ยในระดับนอย จํานวน 34 หลักสูตร เปนหลักสูตรใหมที่ไดรับการยกเวนการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต (2.1) เนื่องจากบัณฑิตยังไมไปทํางานกับนายจาง หรือเปนบัณฑิตที่ทํางานอิสระ ไมมี
นายจางใหสํารวจ ทําใหผลการประเมินขอ 2.1 ไมผาน และสงผลถึงขอ 3.3 ทําใหระดับคุณภาพเฉลี่ยที่ไดมี
คะแนนต่ําลงดวย จํานวนถึง 31 หลักสูตร ดังนั้นอาจกลาวไดวา หลักสูตรที่ไดคะแนนเฉลี่ยดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในระดับนอย มีเพียง 3 หลักสูตร หรือรอยละ 0.76 เทานั้น
สําหรับประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต อาจพิจารณาไดจากภาวะการหางานทําของบัณฑิต ซึ่งใน
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสํารวจบัณฑิตรุนปการศึกษา 2559 ไดงานทําเฉลี่ย 85.93%
มีรายไดเฉลี่ย 17,983 บาท ซึ่งสวนใหญทํางานในหนวยงานเอกชน (80.4%)

4) โอกาสในการแขงขัน
 การบริหารการเงิน
ในดานต น ทุ น การผลิต บั ณ ฑิตทั้งหมดในภาพรวมมหาวิทยาลั ย จากป งบประมาณ
2558-2560 มีดัชนีเพิ่มขึ้นสูงในป 2560 ถึง 21% (ในปงบประมาณ 2558 และ2559 ตนทุนตางกันเพียง 3%)
ป
งปม.
2560

ตนทุนการผลิตบัณฑิตทุกระดับปริญญา
(หนวย : ลานบาท)
ตนทุน ตนทุนจากหนวย
รวม
ของคณะ
สนับสนุน
6,089.5
2,142.9 8,232.4

ดัชนี
(ปงบประมาณ 2558 เปนปฐาน)
คณะ
หนวย
รวม
สนับสนุน
1.36
0.93 1.21

2559

4,707.1

2,247.8

6,954.9

1.05

0.98

1.03

2558

4,485.1

2,293.2

6,778.3

1.00

1.00

1.00

รายการ
 รายไดจากการจัดการศึกษา
* งบประมาณแผนดิน
* เงินรายได(คาธรรมเนียม)
 ตนทุนการผลิตบัณฑิต
สวนตางระหวางรายไดการจัดการศึกษากับ
ตนทุนการผลิตบัณฑิต (เฉพาะคณะสัตวแพทย
ศาสตร มีตนทุนสูงกวารายได 368.7 ลานบาท)

คณะ
5,138.0
2,737.7
2,400.3
6,089.5
- 951.5

หนวย : ลานบาท
หนวยสนับสนุน
รวม
2,107.9
7,245.9
1,463.3
4,201.0
644.6
3,044.9
2,142.9
8,232.4
- 35.0
- 986.5

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

195

รายการ
 รายไดอื่น (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตรรวม
รายไดจากการบริการวิชาการ)
สวนตางที่รวมรายไดอื่นๆ

คณะ

หนวยสนับสนุน

รวม

1,214.35

678.6

1,349.6

262.8

643.59

906.41

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ
7,245.9 ล า นบาท แต มี ต น ทุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประมาณ 8,232.4 ล านบาท ซึ่ งสู งกว ารายได จ ากการจั ด
การศึกษา กวา 986.5 ลานบาท แต มหาวิทยาลัยสามารถหารายไดจากการให บริการทางวิชาการ จากการขาย
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ รายไดจากการบริหารสินทรัพย ทําใหเพียงพอตอการผลิตบัณฑิต โดยมิไดขึ้นคาธรรมเนียม
การศึกษา แตยังคงผลิตบัณฑิตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังเพียงพอสําหรับใชบริหารงานดาน
อื่นๆ เพิ่มเติม
สําหรับประเด็นการรับนิสิตใหม หากพิจารณาขอมูลยอนหลังรวม 10 ป จะพบวาเปน
จุดแข็ง เพราะอัตราการรับนิสิตใหม จะยังเปนตัวเลขที่เปนบวก คือ เพิ่มขึ้นในภาพรวม 108 คน/ป และระดับ
ปริญญาตรีเพิ่ม 333 คน/ป (แผนภูมิภาพซาย) แตหากพิจารณาขอมูลในชวงปจจุบันที่ใกลขึ้นมา คือชวง 4 ปที่
ผานมา ไดแก ปการศึกษา 2557 – 2560 การรับนิสิตใหม เริ่มมีอัตราการรับเขาลดลง โดยในภาพรวมทุกระดับ
ปริญญา ลดลง 713 คน/ป แตเฉพาะระดับปริญญาตรี ลดลง 231 คน/ป (แผนภูมิภาพขวา) แตอยางไรก็ตาม
สําหรับปการศึกษา 2560 การลดลงของนิสิตใหม ยังไมกระทบตนทุนการผลิตบัณฑิตเฉพาะป แตอาจสงผลในป
ตอๆ ไป

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง (5.1-31) ดังนี้ ใหมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และสวนงาน ดําเนินการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้
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ปจจัยเสี่ยงภายใน
1. ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
2. ความเสี่ยงดานการวิจัย
3. ความเสี่ยงดานการบริการวิชาการ
4. ความเสี่ยงดานการบริหาร ประกอบดวย
4.1 การบริหารจัดการทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเงิน บัญชี และพัสดุ
4.3 การกําหนดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
4.4 การบริหารงานบุคคล
4.5 โครงสรางของมหาวิทยาลัย
4.6 ระบบสารสนเทศ
4.7 กายภาพและสิ่งแวดลอม
4.8 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
ความเสี่ยงจากป จจัยภายนอก อาทิ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ภั ยพิบั ติทาง
ธรรมชาติ และโรคระบาดรายแรง
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-3-2) ซึ่ง
ประกอบดวย อธิการบดีเปนที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายในเปนประธานกรรมการ รอง
อธิการบดีฝายตางๆ รองอธิการบดีของแตละวิทยาเขต ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการแตละสํานักงาน
วิทยาเขตรวมเปนคณะกรรมการ จํานวนทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจําปแก
สว นงานตางๆ เสนอต ออธิการบดี เพื่ อพิ จารณาสั่งการ พรอมทั้ งจัดทํ ารายงานการบริห ารความเสี่ย งของ
มหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย และรายงานการควบคุมภายในเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (ค.ต.ง.)

อธิการบดี

คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก.
รองอธิการบดี* (บางเขน)

รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วิทยาเขตศรีราชา

คณบดี/ผูอ ํานวยการ

คณบดี/ผูอํานวยการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะ / สํานัก / สถาบัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะ / สํานัก / สถาบัน

รองอธิการบดี วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วิทยาเขตกําแพงแสน
คณบดี/ผูอํานวยการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะ / สํานัก / สถาบัน

รองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
คณบดี/ผูอํานวยการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะ / สํานัก / สถาบัน

*หมายเหตุ : รองอธิการบดีที่ไดรบั มอบหมาย
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สํานัก
งาน
ตรวจ
สอบ
ภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการในขั้นตอนและวิธีการตาม
คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของมหาวิทยาลัย (5.1-3-3) โดยนําขอมู ลจากปจจัยภายนอกและ
ขอมูลที่เกี่ยวของและมีความสําคัญตางๆ มาวิเคราะห ระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง ที่อาจสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน ตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ป 2561 ซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก
- ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2560
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ.
2559
- แผน - ผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
- แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนบริหารความเสี่ยงของสวนงานตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ความเสี่ยงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มก. เสนอเพิ่มเติม
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช.
และไดประเมินความเสี่ยงโดยกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย ระดับ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กําหนดเปนเกณฑ 5 ระดับ
ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก รวมทั้งไดกําหนดเกณฑระดับของความเสี่ยง (Degree of
Risk /Risk Matrix) ไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ทั้งนี้คณะกรรมการนําความเสี่ยงและ
ปจจัยเสี่ยงที่ไดระบุไวในแตละดาน มาประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยประเมินจากความถี่ที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตหรือความนาจะเปนที่จะเกิดในอนาคต และประเมินความรุนแรงของผลกระทบ โดยประเมิน
จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอบุคลากร เงิน/ทรัพยสิน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมา
วิเคราะหระดับของความเสี่ยงวาอยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง หรือนอย พรอมทั้งจัดเรียงลําดับ
ใหความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได คือ ระดับนอยและปานกลาง สําหรับ
ความเสี่ ย งระดั บ สู งและสู งมากนั้ น คณะกรรมการฯ ไดป ระเมิ น มาตรการการควบคุม พรอ มทั้ งกําหนด
มาตรการจั ด การความเสี่ ย ง รวมทั้ งผู รั บ ผิ ด ชอบและระยะเวลาแล ว เสร็ จ ในแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวย (5.1-3-4)
ป 2561 มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่สําคัญตามแผนฯ รวม 5 ความเสี่ยง ประกอบดวย
ปจจัยภายนอก
1. การเกิ ด Disruptive Technology ในเรื่องของเทคโนโลยี IT ที่อาจมีผ ลตอรูป แบบการจัดการ
เรียนการสอน
2. การจัดการเงินฝากของมหาวิทยาลัยไมเกิดประโยชนสูงสุด
3. สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมแสดงความเห็นตองบการเงินของมหาวิทยาลัย
ปจจัยภายใน
4. มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ขาดการกํ า หนด Individual Development Plan (IDP) ที่ เ ป น ระบบ และ
สอดคลองกับ Career Path ของแตละสายงาน
5. การเกิดผลประโยชนทับซอนในการดํารงตําแหนงผูบริหาร
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โดยกํ า หนดมาตรการในการจั ด การความเสี่ ย งดั งกล า วไว 14 มาตรการ (5.1-3-5) พร อ มทั้ ง มี ก ารแจ ง
ผูรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนฯ และไดนําเสนอแผนฯ เขาสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ (5.1-36) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสรางกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงตางๆ ดังนี้
1. ปจจัยภายนอก
1.1 ดานการเรียนการสอน
ความเสี่ยง “การเกิด Disruptive Technology ในเรื่องของเทคโนโลยี IT ที่อาจมีผลตอรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน”
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการดังนี้
1. กําหนดนโยบายการลดและควบรวมหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบแนวทางการลดจํานวนหลักสูตร หรือควบรวมหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอ โดยมีขอเสนอแนะวา การปดหลักสูตรควรพิจารณาเปนราย
หลักสูตรไป เนื่องจากบางหลักสูตรแมจะมีผูเรียนนอย แตหากเปนศาสตรที่มีความสําคัญ มหาวิทยาลัยก็ควรให
การสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนตอไป โดยในปการศึกษา 2560 ไดมีการปดหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 6
หลักสูตร อีกสวนหนึ่งอยูในระหวางการพิจารณาควบรวมหลักสูตร
2. สรางหลักสูตร “ศาสตรแหงแผนดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต (ศาสตรแหงแผนดินเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน) ในภาคตนป การศึกษา 2561 ซึ่งเปนหลักสูตรที่มี
การบูรณาการศาสตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางอาชีพใหแก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เปนการสงเสริมการเรียนรูทุกชวงวัย โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมาใหมคือ การสอนแบบชุดวิชา
(Module) ซึ่งผูเรียนสามารถออกแบบการเรียนไดตามที่ตนเองตองการ (tailor-made) การเรียนการสอนในแต
ละชุดวิชาเน นการปฏิ บั ติจริงในพื้ นที่และการปฏิ บั ติรวมกับสถานประกอบการ (work intergrated learning)
รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการเรียนการสอน ซึ่งหลักสูตรดังกลาวทั้งในรูปแบบ degree และ
non degree ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมในโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมของรัฐบาล โดยในภาคตนปการศึกษา
2561 ไดมีการรับนิสิตในหลักสูตรฯ จํานวน 22 คน
3. พั ฒนาและสร างหลักสู ตรสํ าหรั บผู สู งวั ยและคนวัยทํ างาน โดยในหลั กสู ตร วิทยาศาสตรบั ณฑิ ต
(ศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน) ไดมีการออกแบบหลักสูตรเปนชุดวิชา (module) ซึ่งเปนหลักสูตร
ระยะสั้น ที่ สรางอาชีพใหกับผูสูงวัยและคนวัยทํางาน สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสรางนวัตกรรมและองค
ความรู ใหม การจั ดการเรี ยนรู ในการเป น ผู ป ระกอบการ/เริ่ มต น ธุ รกิ จ ใหม (start-up) โดยผู เรี ย นจะได รั บ
ประกาศนียบัตรในแตละชุดวิชา ที่สามารถสะสมและขอเทียบเพื่อรับปริญญาไดในระบบโครงการธนาคารหนวย
กิต (credit bank) รวมทั้งอาจเปนการเรียนตอยอดจากระดับอาชีวศึกษา หรือการเรียนเพื่อปริญญาใบที่สอง ใน
ปจจุบันมีการพัฒนาชุดวิชาแลวทั้งสิ้นจํานวน 21 ชุดวิชา โดยมีการเปดสอนในภาคตนปการศึกษา 2561 จํานวน
7 ชุดวิชา มีผูเรียนจํานวน 41 คน
4. มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอนแบบดิจิทัล” เพื่อทําหนาที่กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนแบบดิ จิทั ลให ดําเนิ นไปอย างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให สํานั กบริการ
คอมพิวเตอรจัดเตรียมระบบเพื่อสงเสริมการเรียนแบบออนไลน โดยแยกเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบ eduFarm
ซึ่ งจะพั ฒ นาสื่ อการเรี ย นแบบออนไลน ในระบบป ด เฉพาะนิ สิ ต ในมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร และระบบ
eduLand ซึ่งจะพัฒนาสื่อการเรียนแบบออนไลนในระบบเปด สําหรับประชาชนผูสนใจทั่วไป
ผลสัมฤทธิ์
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1. มีการปดหลักสูตรไปแลว รวม 26 หลักสูตร (2558-2560)
2. มีการรับนิสิตในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ในภาคตน
ปการศึกษา 2561 จํานวน 22 คน
3. มีการรับผูเรียนในวัยทํางานเขาเรียนในชุดวิชาจํานวน 7 ชุดวิชา จํานวน 41 คน
4. มีการพัฒนาระบบ eduFarm และ eduLand เพื่อรองรับสื่อการสอนแบบออนไลน
1.2 ดานการเงิน
ความเสี่ยง “การจัดการเงินฝากของมหาวิทยาลัยไมเกิดประโยชนสูงสุด” และ “สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินไมแสดงความเห็นตองบการเงินของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในขอบังคับวาดวยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพยสิน พ.ศ.
2561 ขอ 27 โดยระบุชองทางในการนําเงินรายไดมหาวิทยาลัยไปหาประโยชนไดเพิ่มมากขึ้น และ ขอ 28 ใหมี
การบริหารจัดการทรัพยสินและรายไดอันเกิดจากการบริหารจัดการทรัพยสิน ไดแก การบริหารจัดการทรัพยสิน
ถาวร การลงทุนและการรวมลงทุ น และการบริหารจัดการทรัพย สินทางป ญญาและผลประโยชนอันเกิ ดจาก
ทรัพยสินทางปญญา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระยะ 12 ป (พ.ศ.2560-2571) มหาวิทยาลัยมีการ
ปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร เพื่ อพั ฒ นาทรั พ ย สิ น ต างๆ ในการสร างรายได เพิ่ ม ให แก ม หาวิ ท ยาลั ย และแต งตั้ ง
คณะกรรมการบริ หารการเงิ นและพิ จารณาจั ดหาประโยชน จากเงินรายได มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร และ
คณะทํางานกําหนดวิธีวิเคราะหขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อจัดทําขอมูลใหผูบริหาร
ตัดสินใจและศึกษาความเปนไปไดและพิจารณาแนวทางการนําเงินไปจัดหาผลประโยชนตางๆ
3. แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้น เพื่อปรับปรุงแกไขงบการเงินของมหาวิทยาลัยใหมีความถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีผูบริหารขั้นสูงคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด
4. จัดประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขงบการเงิน ป 59-60 โดยเชิญรองคณบดีหรือผูชวยคณบดีที่กํากับดูแล
งานดานบัญชีและการเงินของคณะ หัวหนาสํานักงานเลขาฯ หัวหนางานการเงิน หัวหนางานคลัง และประธาน
โครงการพิเศษ
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแกไขงบการเงินป 59-60 สําหรับผูปฏิบัติ
6. จัดทีมพี่เลี้ยง นําทีมโดย ผศ.วิมล รอดเพ็ชร ผูทรงคุณวุฒิการเงิน เขาใหคําปรึกษาแกสวนงานแบบ
เชิงรุก เพื่อกระตุนใหสวนงานปรับปรุงขอมูลการเงินที่ไมถูกตอง พรอมเขารับฟงปญหาการปฏิบัติงานของสวน
งานระดับวิทยาเขตอีกดวย
7. มอบหมายใหงานบัญชีบริหารติดตามความคืบหนาในการแกไขงบการเงินอยางตอเนื่อง พรอมจัดทํา
รายงานเสนอผูบริหารทราบ
8. กองคลังไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ดังนี้
8.1 โครงการสัมมาทิฐิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากร ผูบริหารระดับตนและระดับสูง
ไดแลกเปลี่ยนรูในเรื่องตางๆ
- ทบทวนกระบวนงาน และปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นําเขาที่ประชุมผูบริหารพิจารณา
กําหนดแนวทางแกไขปญหานั้นๆ
- กําหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนรูปธรรม
8.2 โครงการพี่สอนนองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําความเขาใจ ทบทวนภาระงานที่บุคลากรไดรับ
มอบหมาย พรอมทั้งกระบวนงานในภาพรวม ใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจมากขึ้น
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8.3 จั ดประชุ มภายในแต ละงาน เพื่ อทบทวนป ญหาอุ ปสรรคอย างต อเนื่ อง รวมทั้ งการประชุ ม
หัวหนางานทุกเดือน
ผลสัมฤทธิ์
1. ขอบังคับวาดวยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพยสิน พ.ศ. 2561 ไดรับการอนุมัติจาก
สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร โดยมี ผลบั งคั บใช ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยมหาวิทยาลั ยจะกําหนด
แนวทางใหมีการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังกลาวตอไป
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก และหัวหนางานคลังมีความรูความเขาใจในเรื่อง
การเงิน สามารถปรับปรุงรายการที่ผิดพลาดใหถูกตองตามหลักการบัญชีมากขึ้น
2. ปจจัยภายใน
2.1 ดานบุคคล
ความเสี่ ยง “มหาวิ ท ยาลั ย ยั งขาดการกํ าหนด Individual Development Plan (IDP) ที่ เป น ระบบ และ
สอดคลองกับ Career Path ของแตละสายงาน”
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการดังนี้
1. จัดทําแนวทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ประกอบดวย
- ออกแบบแบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
- ถายทอดความรูเรื่องเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและการสอนงานใหกับผูบังคับบัญชา
ทุกระดับ
2. ประเมินผลการถายทอดความรู เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
- ติดตามผลการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของผูเขารับการอบรม
- ติดตามผลการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของสวนงาน
3. หาแนวทางปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- จัดทําเอกสารอธิบายวิธกี ารดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
- จัดทําระบบ E-learning
- จัดทําระบบบันทึกการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล online ทดแทนการใชกระดาษ
ผลสัมฤทธิ์
1. มหาวิทยาลัยมีแบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
2. ผู บริห ารของมหาวิ ทยาลั ยและของส วนงานเข ารั บการถ ายทอดความรู เรื่ อง เทคนิ คการจั ดทํ า
แผนพัฒนารายบุคคลและการสอนงาน จํานวน 360 ราย และสามารถนําไปถายทอดใหกับผูใตบังคับบัญชาของ
ตนเอง
2.2 ดานการบริหารงาน
ความเสี่ ย ง “การเกิ ด ผลประโยชน ทั บ ซ อ นในการดํ า รงตํ า แหน ง ผู บ ริ ห าร” มหาวิ ท ยาลั ย มี การ
ดําเนินการดังนี้
ความเสี่ยงที่ผูบริหารของมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆ อาจมีผลประโยชนทับซอนจากการดํารง
ตํ า แหน ง นั้ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งหรื อ ช อ งทางที่ อ าจจะก อ ให เกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ การรั บ สิ น บน ส ง ผลให
มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง มีภาพลักษณ ที่ไมดี และไมเปนที่ยอมรับของสังคม มหาวิทยาลัยไดกําหนด
แนวทางปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอนโดยใหผูบริหารประเมินตนเองดานผลประโยชนทับซอน และแจง
ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยและสวนงานดําเนินการตามแนวทางดังกลาว ดังนี้
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1. ให ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และส ว นงาน (อธิก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก) ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเองดานผลประโยชนทับซอน
สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยและสวนงาน ตามเอกสารที่แนบ ดังนี้
1.1 ผูบริหารที่เขามาดํารงตําแหนงใหม ใหประเมินตนเองตามแบบประเมินฯ ภายใน 30 วันหลัง
รับตําแหนง
1.2 ผูบริหารที่ดํารงตําแหนง ณ ปจจุบัน ใหประเมินตนเองตามแบบประเมินฯ ภายในวันที่ 30
มีนาคม 2561
2. ใหมีการติดตามประเมินผลการประเมินตนเองดังกลาวโดยสํานักงานอธิการบดี
ผลสัมฤทธิ์
จากการประเมินตนเองดานผลประโยชนทับ ซอนของผูบ ริหารมหาวิทยาลัยและผูบริห ารสวนงาน
พบวา ผูบริหารที่ประเมินตนเองทั้ง 81 คน ไมมีคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่จะเกิดผลประโยชนทับซอน คิด
เปนรอยละ 100.00
4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชั ด เจน มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามมุ ง มั่ น ในการบริ ห ารงานด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ดังไดแสดงเจตนารมยที่ชัดเจนไวใน
พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 และขอบั งคั บ ที่ ไดอ อกตามความที่ กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยดําเนินงานและบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
4.1 หลั กประสิ ทธิผ ล (Effectiveness) สภามหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้งที่
5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2556 - 2565) และในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติ
การประจําปบัญชี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีเปาหมายพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ใหเปน “มหาวิทยาลัยของศาสตรแหงแผนดิน” ที่เขมแข็งอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร
การเกษตรซึ่งเปนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งนอมนําศาสตรแหงพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตร
สากล มาผสมผสานในการสรางสรรควิชาการและนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา (5.1-4-1)
ในป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยไดมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
ประจําปบัญชี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอบ 12 เดือน) โดยผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปบัญชี พ.ศ. 2560 จําแนกเปนตัวชี้วัดระดับเปาหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานตั้งแต
รอยละ 90 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100 ของการบรรลุผลตามเปาหมายในแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร จํานวน 20 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ในระดับยุทธศาสตร มีผล
การดํ าเนิ น งานตั้ งแต รอยละ 90 ขึ้ น ไป จํ านวน 19 ตัวชี้วัด คิดเป น รอยละ 95.00 ของการบรรลุ ผ ลตาม
ยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติ (5.1-4-2)
4.2 หลักประสิทธิภ าพ (Efficiency) มหาวิทยาลัย ยึดหลักประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการ
มหาวิทยาลัย ไดมีการวิเคราะหและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช รวมถึงการกํา หนดขั้ น ตอนและระยะเวลาแลว เสร็จของงานเพื่ อใหการปฏิบัติงานเปน ไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจ (MIS) สําหรับ
ผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และคณบดี สามารถใช
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บริการไดตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ https://mis.ku.ac.th/V3/index.php เพื่อสนับสนุนขอมูลใหแก
ผู บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให ผู บ ริ ห ารสามารถตั ด สิ น ใจ
ในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคกรไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดนําระบบ
สารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 มหาวิ ทยาลั ย นํ า ระบบบริห ารทรัพ ยากรองคก าร (Enterprise Resource Planning :
ERP) มาใชในการปฏิบัติงานทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยทั่วทั้งองคกร เพื่อ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติงานให บ รรลุ เป าหมาย และยุ ทธศาสตรของมหาวิท ยาลัย สงผลให การใช
ทรั พ ยากรทั้ งทางด า นต น ทุ น แรงงาน และระยะเวลามี ค วามเหมาะสมคุ ม ค า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน สูงสุ ด ในช วงแรกของการนําระบบ ERP มาใชเปนการเริ่มใชงาน 2 ระบบ คื อ ระบบบั ญ ชี แยก
ประเภท และระบบการถายโอนขอมูล เพื่อบันทึกขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 ดําเนินการ
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2555 เปนตนมา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาปรับปรุง Hardware และ Software
รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดนําระบบ ERP มาใชในการ
จัดทํางบการเงินของมหาวิทยาลัยจนถึงปจจุบัน (5.1-4-3)
 มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงาน รวมกับศูนยวิจัยและฝกอบรมการจัดการทรัพยากรและ
ระบบภู มิ ส ารสนเทศ (RM-GIS) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาระบบคลั ง แบบก อ สร า ง
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร โดยพั ฒ นาขึ้น เป น ระบบเว็บ แอพพลิเคชั น (Web-based Application) เพื่ อ
รวบรวมและจัดเก็บแบบกอสรางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. 2510 ถึงปจจุบัน โดยระบบ
คลังแบบกอสรางจะถูกเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลกลางดานกายภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหเกิด
การบูรณาการขอมูลและเพิ่มความสะดวกในการสืบคนขอมูลแบบกอสราง โดยสามารถสืบคนแบบกอสราง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผานระบบเครือขายที่เว็บไซต http://map.ku.ac.th/login.php/
 มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ทํ าโครงการ KU 4.0: Cashless Society @ KU ซึ่ งเป น โครงการที่
สรางสรรคนวัตกรรมการเงินดิจิทัล เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ หรือ “National e-Payment” เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยกาวเขาสู
สังคมไรเงินสด (Cashless Society) ซึ่งโครงการดังกลาวจะชวยลดตนทุนของประเทศ โดยเฉพาะตนทุนการ
บริหารจัดการเงินสด และชวยพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับภาคธุรกิจผานชอง
ทางการรับ ชํ าระเงิน ที่ ห ลากหลายและมี มาตรฐานสากลมากขึ้ น โดยมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรรว มกับ
ธนาคารไทยพาณิ ชย จํากั ด (มหาชน) ไดลงนามบันทึ กขอตกลงความรวมมือเดิ นหนาสรางสังคมไรเงินสด
Cashless society @ KU เมื่อวัน ที่ 21 กันยายน 2560 เพื่ อบู รณาการและสรางองคความรูรวมกันในการ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงินและระบบการดําเนิน
ธุร กรรมทางการเงิน แบบอิเล็ กทรอนิ กส ที่ มุ งเน น การให บ ริการทั้ งนิ สิ ต ผู ป กครอง คณาจารย บุ ค ลากร
ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ เชน รานคาภายในสถาบันการศึกษา และตอบสนองทุกความตองการใหกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในการรับ-ชําระเงิน การบริหารสภาพคลองดวยระบบ online ที่ทันสมัยและปลอดภัยดวย
มาตรฐานระดับสากล สามารถลดตนทุน ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
จากการดําเนินการดังกลาว The Asset ซึ่งเปนนิตยสารการเงินที่มีชื่อเสียงระดับสากลได
เล็งเห็นความสําคัญของการบูรณาการและสรางองคความรูรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาระบบการดําเนินธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส
ดั งกล าว จึ งได ม อบรางวั ล ยอดเยี่ ย มสํ าหรับ บริ การบริ ห ารเงิ น สด (Best Cash Management Solution)
ป ค.ศ . 2018 เมื่ อวั น ที่ 30 เม ษ ายน 2561 (http://www.ku.ac.th/web2012/ index.php?c=
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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adms&m=selbannerh_th&time=20180517090114&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1
%C5%D0%A1% D4%A8%A1%C3%C3%C1&ip= 10&load=tab5&lang= thai&id=962&id1=0)
2) มหาวิ ทยาลั ยโดยที่ ป ระชุมคณบดี ในการประชุ มครั้งที่ 6/2553 เมื่อวัน ที่ 5 เมษายน
2553 เห็ นชอบให กําหนดขั้นตอนการดํ าเนินงานขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อใหการดําเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นั้น ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอน
การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา รวมถึงการปรับปรุงคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อใหการบริหารหลักสูตร/รายวิชาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนา
บัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เห็นชอบขั้นตอนการเสนอเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่อใหการเสนอขออนุมัติเปด/ปรับปรุง/ปด/ขอถอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ/วิทยาเขต
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย (5.1-4-4)
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
มี ม ติ อ นุ มั ติ ป ฏิ ทิ น การเสนอขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รใหม / หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณะ/วิทยาเขตสามารถดําเนินการเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง
ใหเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด และสามารถดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไวลวงหนาได
โดยใหเริ่มใชปฏิทินดังกลาวสําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 เปนตนไป (5.1-4-5)
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
มี ม ติ อ นุ มั ติ คู มื อ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร พ.ศ. 2559 และให เสนอสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและใหมีผลบังคับใชกับหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปน
ตนไป (5.1-4-6)
3) สภามหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่ อวัน ที่ 30 เมษายน
2561 มีมติอนุมัติโครงการเสริมสรางศักยภาพผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูความเปนเลิศ
(KU Empowering Executive for Excellence) โดยความรวมมือระหวางสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับ สถาบั น คลั งสมองของชาติ มู ล นิ ธิส งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย จัดโครงการเสริมสรางศั กยภาพผู บ ริห าร
ระดับ สูงของมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตรสู ความเป น เลิศ (KU Empowering Executive for Excellence)
เพื่อเปาหมายการพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย ผูบริหาร
สวนงาน จํานวน 39 คน อธิการบดี และรองอธิการบดี จํานวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน ให มีสมรรถนะ
ทางการเป น ผู นํ าและมี ค วามสามารถในการกํ า หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารส ว นงานและ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2571) โดยแบงการอบรมออกเปน 3 Phase (5.1-4-7) คือ
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Phase
Phase 1 Core Content :
แกนหลักของการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
Phase 2 Drive Content :
แกนขับเคลื่อนของใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
Phase 3 Effective Audit :
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

วันเวลาสัมมนา
วันที่ 22, 29 มิถุนายน 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

สถานที่สัมมนา
หอง 804 ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 หอง 804 ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดใหมีโครงการรางวัลคุณ ภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขึ้ น
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ดําเนินการโดยสํานักงานประกันคุณภาพ เพื่อเปนกลไกสําคัญในการกระตุนให
หน วยงานและบุ คลากรมหาวิทยาลัยเห็น ความสําคัญและมี สวนรวมในการพั ฒ นาปรับปรุงการปฏิ บัติงาน
นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เพื่อกาวสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ และสนับสนุนการนําแนวปฏิบัติที่ดี
ของหนวยงานที่ไดรับรางวัลไปประยุกตใชในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั่ว
ทั้งระบบ โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการทํางาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคกร สามารถลดเวลาและขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผลการพิจารณาตัดสินผลงานที่ไดรับ
รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11 ประจําป พ.ศ. 2560 มีหลักสูตรและสวนงานที่ไดรับ
รางวัลคุณภาพ (5.1-4-8) ดังนี้
 ประเภทที่ 1 ผลงานดีเดนประจําปการศึกษา 2560 ไดแก
1. ระดับหลักสูตร ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ
1.1 ระดับปริญญาตรี คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
(2) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร
(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร
(4) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
(5) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
(4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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คณะวิศวกรรมศาสตร
2. ระดับคณะวิชา ไดรับรางวัลดีเยี่ยม
(1) กลุมสาขาวิทยาศาสตรเกษตร ไดแก คณะสิ่งแวดลอม
(2) กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร
 ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน
1. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 รางวัล ดีเยี่ยม ไดแก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงาน
“การใหบริการธนาคารสายพันธุจุลินทรียดวยแนวความคิดลีน”
 รางวัลดี ไดแก สํานักบริการคอมพิวเตอร จากผลงาน “ระบบการลาออนไลนแบบไร
กระดาษ”
2. แนวปฏิบัติที่ดี
 รางวัลดีเยี่ยม ไดแก สํานักหอสมุด จากผลงาน “หองสมุดสีเขียว”
 รางวัล ดี ได แก สถานพยาบาล มก. จากผลงาน “กระบวนการสร างความสําเร็ จ สู
องคกรแหงการเรียนรู”
3. นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 รางวัลดีเยี่ยม ไดแก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน จากผลงาน “ระบบจัดการและจองหอพักนิสิตแบบออนไลน”
 รางวัลดี จํานวน 2 รางวัล ไดแก
(1) สํานักบริการคอมพิวเตอร จากผลงาน “Say Hi Mobile app กับ NisitKU”
(2) สํานักบริการคอมพิวเตอร จากผลงาน “InsideKU”
4.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและประเทศชาติตามพัน ธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อรวมแกไข
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมและประเทศชาติ ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ในฐานะที่ เ ป น
สถาบันการศึกษาและเปนแหลงรวมองคความรูในสาขาวิชาตางๆ โดยในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดมี
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งการเปดเวทีเสวนาวิชาการ การจัดโครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อบริการดานวิชาการ
องคความรูใหม และถายทอดเทคโนโลยีแกสังคมโดยรวม ดังนี้
1) การจั ด โครงการอบรมวิ ช าชี พ แก ป ระชาชน โดยสํ า นั ก ส ง เสริ ม และฝ ก อบรม
(http://eto.ku.ac.th) และสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน (http://eto.kps.ku.ac.th)
2) การจัดโครงการพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากร นิสิต
และประชาชนทั่วไป และการจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาการครูประจําการ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร (http://training.ku.ac.th)
3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาบริการแอพลิเคชั่นบน
อุปกรณสมารทโฟนสําหรับอํานวยความสะดวกแกนิสิต อาจารย และบุคลากรใหสามารถเขาถึงบริการตางๆ
ได ผ า นอุ ป กรณ พ กพา ซึ่ ง รองรั บ ทั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร iOS และ Android รวมถึ ง เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน (https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=3005)
4) มหาวิทยาลัยรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการขาวแหงชาติ ครั้งที่ 5 ภายใตแนวคิด
“งานวิจั ยข าวไทย สู ไทยแลนด 4.0” ในระหวางวัน ที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็ นทรา ศูน ย
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ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0
ของรัฐบาล ที่สนับสนุนใหเกิดการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
คุณ ภาพการผลิต ลดตน ทุ นการผลิ ต เพิ่มรายไดให กับ เกษตรกร ตลอดจนสงเสริมและผลั กดัน ให มีการนํ า
ผลงานและนวัตกรรมจากการวิจัยไปสูการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรโดยเฉพาะ
เรื่องขาว
5) การจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 โครงการ “เลือกแนวทาง...
วางอนาคต” โดยจัดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อ
เผยแพรขาวสารขอมูลและสารประโยชนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การเลือกคณะวิชา แนะนําสาขาอาชีพ
บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนการศึกษาตอใน ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย ผูปกครองและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6) การจัดงานวันเกษตรแหงชาติ ป 2561 โดยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันเกษตร
แหงชาติ ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเจาภาพจัดงานรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และทุกๆ 5 ปจะหมุนเวียนการจัดงานไปยังสวนภูมิภาคตางๆ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวนกลาง)
ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง สําหรับงานวันเกษตรแหงชาติ ป 2561 จัดขึ้นใน
ระหว างวั น ที่ 26 มกราคม – 3 กุ มภาพั น ธ 2561 ณ บริเวณมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ภายใตแ นวคิ ด
“ศาสตรพระราชา พัฒ นาเกษตรไทย 4.0” และ “เทคโนโลยีกาวไกล พั ฒ นาเศรษฐกิจไทยไป 4.0" โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูทางการเกษตร ผลงานนวัตกรรม งานวิจัยสูเกษตรกร และประชาชน ทั้งยัง
เป นการใหความสําคัญตออาชี พการเกษตร ซึ่งเป นอาชีพที่ถือวาเปน หลักของประเทศที่จะชวยเสริมสราง
ประเทศไทยใหอยูรอดและมีความเขมแข็งมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
7) มหาวิทยาลัยจัดแถลงขาวขอเท็จจริง เรื่อง เทคโนโลยี “ปุยสั่งตัด” เพื่อสรางความเขาใจที่
ถูกตองในการใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพื่อลดตนทุนการผลิต และเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนโครงการปุยสั่งตัด
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณอยางเปนรูปธรรม พรอมดวย ศาสตราจารย ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน นักวิจัย
เจาของผลงาน “ปุยสั่งตัด” งานวิจัยครั้งแรกของประเทศไทยที่นําหลักคิด “การเกษตรแมนยํา”และ “ระบบ
สารสนเทศ” มาใช โดยมี ดร.รุงโรจน พิทักษดานธรรม อาจารยประจําภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ผูลง
พื้นที่ขยายผลปุยสั่งตัด ผูใหญรม วรรณประเสริฐ และคุณศิริพร สุปญญาพาณิชย เกษตรกรผูใชเทคโนโลยีปุย
สั่งตัด รวมแถลงขาวเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการตอบสนองต อ บุ ค ลากรทุ ก ประเภทและนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารดํ าเนิ น การเพื่ อ
ตอบสนองตอความตองการและรวมแกไขปญหาใหแกบุคลากร และนิสิต เพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจ และ
ความเชื่อมั่นตอมหาวิทยาลัย ดังนี้
การดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากร
(1) จัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร เพื่อใหความชวยเหลือแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
เจ็บปวย ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแกชีวิตและรางกาย อันเนื่องมาจากการ
เจ็บปวยและอุบัติภัยประเภทตางๆ ตลอดระยะเวลาที่บุคลากรดํารงสถานภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ
เพื่อจัดสวัสดิภาพอื่นๆ แกบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยออกระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2541 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราเงินชวยเหลือบุคลากรผูป ระสบภัย ลงวันที่ 17 ธัน วาคม 2553 และฉบับ แกไขเพิ่มเติม
(5.1-4-9)
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(2) ออกระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ นอกเหนือจากระเบียบ ประกาศ ที่สวนราชการ
กําหนด เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดไปศึกษาตอทั้งในเวลาและนอกเวลา และไปปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง (5.14-10) เชน
 ระเบี ย บมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วาดวยการให บุ คลากรไปปฏิ บัติงานตามขอตกลง
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ พ.ศ. 2561
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
พ.ศ. 2561
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิ บัติงานในภาคเอกชน
(Talent Mobility) พ.ศ. 2561
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบั ติงานกับหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการอนุญาตใหบุคลากรศึกษานอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
(3) จัดฝกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพื่อใหบุคลากรไดรับรูและมีความเขาใจนโยบาย
เปาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาสความกาวหนาและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สรางเสริม
ประสบการณที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ใหมีทัศนคติ
ที่ดีและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่สังกัด เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะ
นํ า ไปสู ก ารสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงานต อ ไป ดํ า เนิ น การโดยกองการเจ าหน า ที่
(http://www. person.ku.ac.th/training/index1.php)
(4) จัดโครงการฝกอบรมใหแกบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการปฏิ บั ติ ง าน และเตรี ย มความพร อ มสู ก ารเป น ผู บ ริ ห าร ดํ า เนิ น การโดยกองการเจ า หน า ที่
(http://www.person. ku.ac.th/training/index1.php)
การดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของนิสิต
(1) จัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต เพื่อใหชวยเหลือแกนิสิตผูประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย
หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแกชีวิตและรางกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยประเภทตางๆ ตลอดระยะเวลาที่นิสิตดํารง
สถานภาพนิสิตอยูในมหาวิทยาลัย และเพื่อจัดสรรสวัสดิการอื่นๆ ของนิสิต โดยกําหนดเปนระเบี ยบ และ
ประกาศ (5.1-4-11) ดังนี้
 ระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 4
กันยายน 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550
 ระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
 ระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ.
2551 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย ลง
วันที่ 16 มกราคม 2547 และประกาศฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554
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 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราเงินชวยเหลือนิสิตผูป ระสบภั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ลงวันที่ 12 กันยายน 2554
 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เรื่ อ ง กํ าหนดอั ต ราเงิน ช ว ยเหลื อนิ สิ ต ผู ป ระสบ
อุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 ประกาศฯ (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 23 เมษายน 2558 และประกาศฯ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือนิสิตของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 และประกาศฯ กําหนด
อัตราเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย ลงวันที่ 16 มกราคม 2547
(2) จั ด ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ ช ว ยเหลื อ นิ สิ ต ที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย ในการศึ ก ษา ตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการใหทุนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ขาด
แคลนทุนทรัพย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 (5.1-4-12)
(3) จัดใหมีระบบสงเสริมการมีงานทํา (https://jobsa.ku.ac.th/) เปนระบบที่กองกิจการนิสิต
ประชาสัมพันธขาวการรับสมัครงาน ทั้งแบบงานประจํา (Full Time) งานพิเศษนอกเวลา (Part Time) และ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ บนเครือขายอินเตอรเน็ต เปนศูนยกลางในการสงเสริมการมีงานทํา นิสิต
สามารถสืบคนขอมูลการรับสมัครงานตางๆ ในระบบได เพิ่มชองทางในการติดตอระหวางนิสิตและเจาหนาที่
ของกองกิจการนิสิต เพื่อดูแลความปลอดภัยของนิสิตที่ตองการสมัครงานตางๆ ขอมูลตางๆ ในระบบจะผาน
การพิจารณาจากกองกิจการนิสิต เปนแหลงรวมขอมูลที่ทันสมัยสําหรับนิสิตที่ตองการหางาน
(4) จัดหนวยบริการนิ สิตพิการ (https://www.facebook.com/หน วยบริการนิสิตพิ การ-มกห อ งทานตะวั น -226795457700094/?hc_ref=PAGES_TIMELINE) กองกิ จ การนิ สิ ต ชั้ น 1 อาคารระพี
สาคริก เพื่อทําหนาที่ดําเนินการสํารวจ รวบรวมขอมูลนิสิตพิการประเภทตางๆ ประชาสัมพันธ สรางความรู
ความเขาใจกับอาจารย บุคลากร และนิสิตทั่วไป ตลอดจนประสานขอความชวยเหลือในดานการเรียนการ
สอบ การใหคําปรึกษากับอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหความชวยเหลือแกนิสิตพิการ ประสานจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการเรียนและการใชชีวิต ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจั ดเตรีย มนิ สิตเพื่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
(5) จั ด โครงการก า วแรกสู ศ าสตร แ ห ง แผ น ดิ น ให แ ก นิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 1 ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เพื่อสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อบรมพัฒนาจิตใจ พัฒนาแนวความคิด ทัศนคติและ
คานิยมที่ถกู ตอง รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามใหแกนิสิตไดเรียนรู ซึมซับ จดจํา “ความเปนเกษตรศาสตร
ศาสตรแหงแผนดิน” โดยดําเนินโครงการเปนประจําอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูวิถีชีวิต
ของนิสิตที่เอื้ออํานวยตอการปรับตัวของนิสิตใหมใหเขากับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย โดยสามารถศึกษา
และดํารงตนอยูในสถาบันการศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีความสุข ตลอดจนสงเสริมใหนิสิตเกิดแนวคิดใน
การวางแผนชีวิตสูความสําเร็จ และมีทัศนคติเชิงบวกตอมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหนิสิตเกิดความประทับใจ และ
มี ความภาคภู มิ ใจในการเป น นิสิ ตของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร ในป การศึ กษา 2560 ดําเนิ น โครงการ
ระหวางวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(6) เปด ศูนยสุขใจคาเฟ Happy Place Center เพื่อใหบริการดานการดูแล เสริมสรางสุขภาวะ
ทางจิต สังคมและอารมณ และสงเสริมการใชชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ปองกันและแกไขปญหาตางๆ
ให กับ นิ สิต ของมหาวิทยาลัย ดําเนิ น การโดยคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาวะของนิสิต รวมกับ ภาควิช า
จิตวิทยา คณะสังคมศาสตร และภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร โดยทําพิธี
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เป ดศูนย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หองโถงชั้น 1 อาคารบริการเรียนรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(https://www. facebook.com/KUHappyPlaceCenter/)
(7) การใหบริการหองพยาบาลประจําหอพักซอยพหลโยธิน 45 โดยเปดใหบริการแกนิสิต และ
บุคลากรที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มีอาณาเขตพื้นที่มาก มีนิสิต อาจารย และ
บุคลากรเปนจํานวนมาก การดูแลรักษาสภาพแวดลอม สภาพภูมิทัศน ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน และพื้ น ที่ ส ว นกลางต างๆ ภายในมหาวิ ทยาลั ย อาจไม ทั่ว ถึ งหรื อไม ต รงตามความต อ งการของ
ผูใชงาน ดังนั้น เพื่อใหการใหบริการสอดคลองกับความตองการของนิสิต อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัย
จึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ “คุณบอก เราทํา” เพื่อใหนิสิต อาจารย และบุคลากร เขามามี
สวนรวมเสนอแนะปญหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่สวนกลาง เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพัฒนา แกไขปญหา และปรับปรุงพื้นที่ ใหมีความเรียบรอยและสวยงาม "นาดู นาอยู
นามอง ปลอดภัย" ตอประชาคมโดยรวมตอไป โดยสามารถเขาไปแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปญหาได
ดังนี้
 บางเขน เสนอความคิดเห็นไดที่ :
http://pirun.ku.ac.th/~psdmkj/youtellwedo/index.php
 วิทยาเขตกําแพงแสน เสนอความคิดเห็นไดที่ :
http://alldb.kps.ku.ac.th/webboard/youtellwedo/index.php
4.4 หลักการรับผิดชอบ (Accountability) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย “สะสมภูมิปญญา สราง
และพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
อยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศ
ไปสูความผาสุกและมั่นคง”
จากพั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ตระหนั ก ถึ ง ภาระความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมในฐานะที่ เ ป น
สถาบันการศึกษาและเปนแหลงรวมองคความรูในสาขาวิชาตางๆ โดยไดเขาไปมีสวนรวมในการชวยแกไข
ปญหาของสังคมและประเทศชาติ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยรวมกับองคกรรวมอีก 12 องคกร จัดการประชุมเวทีขาวไทย ป พ.ศ. 2560
ในหัวขอเรื่อง “กินขาวไทยใหเปน เห็นประโยชน” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยภายในงานมีการเสวนากลุม 3 เรื่อง ไดแก กุลม 1
เรื่อง “รูจักขาว รูจักกิน” สรางความเขาใจแกผูบริโภคถึงลักษณะจําเพาะของขาว การเลือกใชขาวใหเหมาะ
กับการประกอบอาหารประเภทตางๆ ตลอดจนวิธีการบริโภค กลุม 2 เรื่อง “ขาวไทย ขาวสุขภาพ” วิเคราะห
ทัศนคติที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง โทษของการกินขาว และใหขอมูลความรูเกี่ยวกับประเภทและพันธุขาว ที่มี
ลักษณะเปนขาวสุขภาพ และกลุม 3 เรื่อง “ศิลปะการสรางสรรคเมนูขาว” ตอบโจทยวิถีชีวิตของคนรุนใหม
แนะนําผลิตภัณฑขาวพรอมบริโภค เมนูอาหารสรางสรรคจากขาว และนวัตกรรมผลิตภัณฑขาวรูปแบบใหม
รวมถึงเครื่องดื่มที่ทําจากขาว
2) การเสวนา เรื่ อง อาหารทะเลปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับ ทาน” รองรับ โครงการระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก จัดโดย ศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับคณะ
ประมง ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันคนควาและ
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พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 ณ หองบุหลันพิทักษพล สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทั้งนี้ ในการผลิตบัณฑิตซึ่งเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพันธกิจหนึ่ง มหาวิทยาลัยมุงเนน
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสรางประโยชนใหแกประเทศชาติ และเพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ
และคุณภาพตรงตามความตองการของสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของนิ สิตที่ มีตอหลั กสู ตรและมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560 เพื่อนําขอมูล ที่ ไดไปใช
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดบริการใหสอดคลองกับความตองการของนิสิต และพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิต (5.1-4-13)
4.5 หลักความโปรงใส (Transparency) มหาวิทยาลัยมีกลไกในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมี
การกํากับดู แลกิจการที่ดี การปฏิบั ติงานเปนไปอยางมี ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล โปรงใส สอบทานความ
ถูกตอง และเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และนโยบายตางๆ รวมทั้ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้น เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-4-14)
นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริม
คุ ณ ธรรมและความโปร งใส และภาพลั ก ษณ ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ไม รั บ สิ น บนในการดํ าเนิ น งานของผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ตามเกณฑ
การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสํ า นั กงาน ป.ป.ช. ไดม อบหมายให สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา
รับผิดชอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดเขารวมรับการประเมินดังกลาวดวย
เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 มีมติกําหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อ
สงเสริ มคุ ณ ธรรมและความโปรงใสของผู บ ริห ารมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร และไดจัดพิ ธีล งนามรวมกับ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ทุกหนวยงาน ในสัตยาบรรณเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ใน
การดําเนิน งานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพัน ธ
2560 ณ ห อ งประชุ มกํ าพล อดุ ล วิ ท ย อาคารสารนิ เทศ 50 ป และไดป ระกาศเจตจํานง เรื่อ ง นโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 ให
บุคลากรมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ป และเพื่อใหการเตรียมพรอมรับการประเมินเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ น งานของมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3270/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 (5.1-4-15)
ผลการประเมิ นคุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประกาศสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560
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มหาวิทยาลัยไดคะแนนการประเมินความโปรงใสในภาพรวม เฉลี่ย 83.50 คะแนน ซึ่งถือวามีคะแนนผลการ
ดําเนินงานในระดับสูงมาก (ระดับ 80-100 คะแนน) (5.1-4-14 ประกาศผลการประเมิน สํานักงาน ป.ป.ช.
หนาที่ 20 และหนาที่ 25) โดยมีผลการประเมินแบงตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ที่ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดออกเปน 5 ดัชนี ดังนี้
(1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) ไดคะแนนเฉลี่ย 91.12 คะแนน
(2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) ไดคะแนนเฉลี่ย 82.11 คะแนน
(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ไดคะแนน
เฉลี่ย 88.72 คะแนน
(4) ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค ก ร (Integrity Culture Index) ได ค ะแนนเฉลี่ ย 66.66
คะแนน
(5) ดั ช นี คุณ ธรรมการทํ า งานในหน ว ยงาน (Work Integrity Index) ได ค ะแนนเฉลี่ ย 82.48
คะแนน (5.1-4-16)
ดร.จงรั ก วั ช ริ น ทร รั ต น รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานในการประกาศเจตจํานง เรื่อง
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจํ าป งบประมาณ 2560 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ
2560 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป
การประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย และการประชุมผูบ ริห าร
ระดับสูง มหาวิทยาลัยไดมีการเผยแพรมติที่ประชุมโดยการนํารายงานการประชุมและมติที่ประชุมดังกลาวไป
ไวในสถานที่ตางๆ ดังนี้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ ห องงานการประชุม
กองกลาง ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ป
 รายงานการประชุ ม สภามหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร ณ ห องสํ านั กงานสภามหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการเผยแพรมติที่ประชุมในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวย เพื่อใหบุคลากร
และบุคคลภายนอกไดเขาไปคนหาและตรวจสอบขอมูลได ดังนี้
 เผยแพรส รุป มติ การประชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ที่
เว็บไซต http://www.gad.ku.ac.th/Summarize_Dean.html
 เผ ย แ พ ร ส รุ ป ม ติ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร ศ า ส ต ร ที่ เว็ บ ไซ ต
http://council.ku.ac.th/สรุปมติทปี่ ระชุม/
4.6 หลั ก การมี ส ว นร ว ม (Participation) มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารงานตามหลั ก การ
มีสวนรวม โดยเห็นไดจากระเบียบขอบังคับตางๆ ที่กําหนดใหมีผูแทนบุคลากรอยูในคณะกรรมการตางๆ นั้น
ดวย เชน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต คณะกรรมการประจําสวนงาน
คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี คณะกรรมการสรรหาผูบ ริห ารสว นงาน และสภาพนั กงาน ดั งตั วอย าง
องคประกอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการสรรหาและแตงตั้งจาก
บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง จากหน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง นายกสมาคมนิ สิ ต เก า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปน
กรรมการ และบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ยที่ มาจากตัว แทนผู บ ริ ห ารสวนงาน คณาจารย ป ระจํา และพนั กงาน
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มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เปนกรรมการ ถือไดวาเปนการเปดโอกาสใหผูแทนของผูมีสวนไดสวนเสียจากสวน
งานและบุคคลภายนอก ไดรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงรับทราบและตรวจสอบ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (5.1-4-17)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ และนิสิตมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ดังนี้
1) แตงตั้งบุคลากรในคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อทําหนาที่จัดเตรียมขอมูล วิเคราะหกลั่นกรอง
ข อ มู ล แ ล ะจั ด ทํ าข อ เส น อ แ น วท างก ารตั ด สิ น ใจ เพื่ อ เส น อ ที่ ป ระชุ ม ค ณ ะ ก รรม ก ารบ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบดําเนินการ เชน
(5.1-4-18)
 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
 คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณะกรรมการกลั่นกรองผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์
 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) เปดโอกาสใหนิสิตไดมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยในดานกิจการนิสิต ดังที่กําหนดไว
อยางชัดเจนในขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2560 (5.1-4-19) โดยดําเนิ นการในรูปคณะกรรมการในการบริหารองคการนิสิต เรียกวา คณะกรรมการ
องคการนิสิต ประกอบดวย นายกองคการบริหาร และประธานสภาผูแทนนิสิต จากทุกวิทยาเขตรวมกัน ในป
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสภาผูแทนนิสิต องคการบริหาร คณะกรรมการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
 คณะกรรมการองคการบริหาร องคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 คณะกรรมการสมาชิกสภาผูแทนนิสิต องคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 สมาชิกสภาผูแทนนิสิต องคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยใหแตงตั้งนิสิตไดเขามามีสวนรวมเปน กรรมการในคณะกรรมการเพื่ อบริห ารและ
ดําเนินการดานกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
 คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยพลังนิสิต
 คณะกรรมการบริหารเงินบํารุงกิจกรรมนิสิต บางเขน
4.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มหาวิทยาลัยยึดหลักการกระจายอํานาจเพื่อให
การบริ ห ารงานมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย รวดเร็ ว และคล อ งตั ว โดยดํ าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558) และกฎหมาย ระเบียบ และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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ขอบั งคั บ ที่ ออกโดยอาศั ย อํา นาจตาม พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 ในการแตงตั้งผูบ ริห ารมหาวิ ทยาลั ย และ
ผูบริหารสวนงาน การกําหนดจํานวน คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของผูบริหาร รวมถึงการมอบอํานาจให
ปฏิบัติหนาที่แทน และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติหนาที่แทน (5.1-4-20) ดังนี้
1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.
2559
2) ขอบั งคับ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วาด วยการกําหนดจํ านวน คุ ณ สมบัติ และลักษณะ
ตองหามของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี พ.ศ.2558
3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง
และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. 2560
4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง
และถอดถอนผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ พ.ศ. 2560
5) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบั ติ
หนาที่แทน และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติหนาที่แทน พ.ศ. 2558
ตามมาตรา 32 และมาตรา 33 แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558
อธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และอาจมี
รองอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี หรื อ จะมี ทั้ งรองอธิก ารบดี แ ละผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ตามจํ า นวนที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได โดยรองอธิการบดีใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีใหอธิการบดีแตงตั้ง ปการศึกษา 2560
สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดี และผูรักษาการแทนรองอธิการบดี
ดังนี้
แตงตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดี (5.1-4-21)
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 มีมติแตงตั้งให
นายจงรัก วัชรินทรรัตน คณบดีคณะวนศาสตร เปนผูรักษาการแทนอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ
2559 เปนตนไป ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
แตงตั้งผูรักษาการแทนรองอธิการบดี (5.1-4-22)
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 มีมติแตงตั้งรอง
อธิการบดี จํานวน 13 ราย ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เปนตนไป ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 6/2561
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
อนึ่ง เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และคลองตัว
ยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีเพื่อชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานของรักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดีแตละฝาย (5.1-4-23)
การมอบอํ า นาจหน า ที่ ในการวินิ จ ฉั ย สั่ งการ และการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให ก ารบริห ารงานของ
มหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และคลองตัว มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบ คําสั่ง เพื่อมอบ
อํานาจให ร องอธิ การบดี และหั ว หน าส ว นงาน มี อํ านาจในการพิ จ ารณาอนุ มัติ เรื่องต างๆ แทนรักษาการ
อธิการบดี ในดานการบริหารงาน ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารการเงิน ดานวิชาการ และดานวิจัย (5.14-24) เชน
(1) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1331/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มอบหมาย และมอบอํานาจ
ใหรองอธิการบดี ทั้ง 13 ราย ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี ในการกํากับดูแลสวนงานหรือหนวยงานตางๆ
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

(2) คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 1332/2561 ลงวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2561 มอบอํ า นาจให
รองอธิการบดีทั้ง 13 ราย ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี ในสวนงานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
(3) คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 1333/2561 ลงวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2561 มอบอํ า นาจให
รองอธิการบดีวิทยาเขต ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี ในการบริหารงานภายในวิทยาเขต ไดแก อนุมัติการลา
ศึกษาตอในประเทศ อนุ มัติการจาง การลงโทษทางวินั ย การลาออกจากงานของบุ คลากร และลงนามใน
สั ญ ญาอนุ ญ าตให บุ ค ลากรไปศึ ก ษา ฝ กอบรม ปฏิ บั ติ การวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ รวมถึงการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(4 ) คํ าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยที่ 1339/2561 ลงวั นที่ 26 มิ ถุ นายน 2561 มอบอํ านาจให
รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี ในการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย
(5) คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 1536/2561 ลงวั น ที่ 11 กรกฎาคม 2561 มอบอํ า นาจให
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี ในการดําเนินงานเกี่ยวกับนิสิตตางชาติ
(6) คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 1630/2561 ลงวั น ที่ 19 กรกฎาคม 2561 มอบอํ า นาจให
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนิ สิ ต รองอธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน รองอธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขตศรี ร าชา
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีอํานาจดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินกูยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ และมอบหมายภารกิจใหผูชวยอธิการบดีวิทยาเขต เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของอธิการบดี และรองอธิการบดีวิทยาเขต ในการบริหารงานวิทยาเขตใหดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย (5.1-4-25) ดังนี้
(1) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1611/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มอบอํานาจใหผูรักษาการ
แทนผูชวยอธิการบดีฝายบริการกิจการภายใน ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี
(2) คํ าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ที่ 1612/2561 ลงวั น ที่ 17 กรกฎาคม 2561 มอบอํ านาจให ผู ช ว ย
อธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี
(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1730/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มอบอํานาจใหผูรักษาการ
แทนผูชว ยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี
(4) คํ าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ที่ 1731/2561 ลงวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2561 มอบอํ านาจให ผู ช ว ย
อธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี
4.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหนวยงานทั่ว
ทั้งองคกรดําเนินการโดยมีการใชอํานาจของกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2558 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
รวมถึงกฎ ระเบียบ และขอบั งคับ ในการบริห ารงานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเพื่อประกาศใชทั่วทั้ ง
องคกร เพื่อใหการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย
กรณีเกิดขอรองเรียนตางๆ อันเกิดจากการบริหารงานดวยความไมเปนธรรม หรือเลือกปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมีระบบพิทักษคุณธรรมเพื่อเปนหลักประกันที่จะใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ไมเลือกปฏิบัติ
และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการรองทุกข
และพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการอุทธรณและการ
พิจารณาการอุทธรณ พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(5.1-4-26) และใหมีการแจงสิทธิให ผูเกี่ยวของทราบผลการวินิจฉัยเมื่อดําเนินการแลวเสร็จทุกครั้ง เพื่ อที่
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ผูเกี่ ย วข องจะได พิจ ารณาดํ าเนิ น การต อไป ในป การศึ กษา 2560 มหาวิทยาลั ย ได เสนอสภามหาวิ ทยาลั ย
พิจารณาและรับทราบรายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกข ดังนี้
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 26 กันยายน 2559 รับทราบรายงานผล
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 รับทราบรายงานผล
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน 1 ราย
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รับทราบรายงาน
ผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติขยาย
ระยะเวลาพิ จารณาเรื่องรองทุกข ของบุคลากร จํ านวน 24 ราย เนื่ องจากอยูระหวางการดําเนิน การเลือก
คณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกขประจํามหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตรชุด ใหม ตามประกาศมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
4.9 หลักความเสมอภาค (Equity) มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับหลักความเสมอภาค ทั้งในดาน
การศึกษา การบริหาร และการใหบริการ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการ
บริหารงานและรวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและสวนงานตางๆ อยางเสมอภาค โดยในคณะ
ผูบริหารจะมีองคประกอบจากบุคลากรที่มาจากสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ รวมถึงการ
รับบุคคลเขาทํางาน มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถในตําแหนงตางๆ สมัครและรับการ
คัดเลือก โดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกทางเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สภาพทาง
กาย ตลอดจนฐานะทางสังคม และเมื่อผานการคัดเลือกใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแลว ลวนมีโอกาสไดรับ
ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ตามความสามารถและความรูของตนอยางเทาเทียมกัน รวมถึงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคโดยกําหนดเขตการเรียนการสอนวิทยาเขตกําแพงแสน ณ จังหวัดนครปฐม
วิทยาเขตศรีราชา ณ จังหวัดชลบุรี และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ จังหวัดสกลนคร และ
ให ดํ าเนิ น โครงการจั ด ตั้ งวิท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี ณ จั งหวัด สุ พ รรณบุ รี (5.1-4-27) เพื่ อขยายโอกาสให เด็ ก
นักเรียนในโรงเรียนจังหวัดหางไกลไดมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง จั ด สรรทรั พ ยากรและสวั ส ดิ ก ารให แ ก บุ ค ลากร และนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยอยางเสมอภาค เพื่อใหประชาคมมหาวิทยาลัยไดรับขอมูลขาวสารและบริการของมหาวิทยาลัย
อยางเทาเทียมกัน เชน ทุนการศึกษา การใหบริการอินเตอรเน็ต การใหบริการสถานพยาบาล มก. การแจง
ขอมูลขาวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตมหาวิทยาลัย (www.ku.ac.th)
เอกสารประชาสัมพันธ จอ LED จดหมายอิเล็กทรอนิกส (KU Webmail) การจัดประชุมชี้แจงและรับฟงความ
คิดเห็นเรื่องที่เปนประเด็นสําคัญโดยจัดระบบ Teleconference ถายทอดสดไปยังทุกคณะวิชา หนวยงาน
ตางๆ และวิทยาเขตเพื่อใหประชาคมมหาวิทยาลัยทุกภาคสวนไดรับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนการกอสราง
อาคารที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร และหอพักนิสติ เพื่อเปนสวัสดิการใหแกบุคลากร และใหบริการแกนิสิตที่มี
ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด และการจัดบริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยโดยไมเสียคาใชจาย เปนตน
4.10 หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
ให ความสําคัญ กั บการนําหลักการตัดสินโดยฉันทามติมาใชในการบริห ารงาน ซึ่งสอดคลองกับ การบริห าร
จัดการบานเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล ตัวอยางที่แสดงถึงการยึดหลักมุงเนนฉันทามติ คือ กระบวนการ
ตัดสินพิจารณาขอเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือที่
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ประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ตลอดจนที่ประชุมสําคัญของมหาวิทยาลัย ลวนยึดถือหลักมุงเนนฉันทามติ
เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องตางๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบาย การบริหาร
หรือการแกปญหาความขัดแยง โดยอาศัยฉันทามติในที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลักเหตุผล เพื่อประโยชน
สูงสุดตอประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม โดยไมตองใชวิธีลงมติโดยเสียงขางมากเปนขอยุติของที่ประชุม
ยกเวนในเรื่องที่มีการกําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบที่กําหนดใหดําเนินการลงมติดวยวิธีการลงคะแนนโดย
ใชเสียงขางมากในการตัดสิน
5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู
ตามระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักและเห็นความสําคัญ ของการจัดการความรู ซึ่งจะชวย
ยกระดับความรู รวบรวมความรู ทําใหเกิดองคความรูใหม และยังสามารถปองกันความรูที่อาจจะสูญหายไป
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เกิดประโยชนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิด
บรรยากาศที่ดใี นการทํางาน สนับสนุนการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย ระบบงานและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหสามารถเอื้อประโยชนในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายและ
ประสบความสําเร็จ สงผลใหองคกรพัฒนาอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยไดตระหนักในความสําคัญของการจัดการ
ความรู ดั งกล าว จึ งได ดํ าเนิ น การเพื่ อกํ ากั บ ติ ด ตาม ส งเสริม สนั บ สนุ น ให ทุ ก หน ว ยงานในสถาบั น มี ก าร
ดําเนินการจัดการความรู ดังนี้
5.1 กําหนดนโยบาย รูปแบบ และจัดทําแผนการจัดการความรู การจัดการความรูในองคกรจะ
ประสบความสําเร็จไดจะตองมีผูรับผิดชอบ มีนโยบาย รูป แบบและแผนงานการดําเนิน งานจัดการความรู
มหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําหนาที่พิจารณากําหนด
นโยบาย รูป แบบ และแผนการจั ด การความรู มก. ส งเสริม สนั บ สนุ น และผลั ก ดัน การจัด การความรูใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรมและติดตามผลการดําเนินการจัดการความรูภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายเปาหมายในการจัดการความรู รูปแบบ และ
แผนการจัดการความรูและ สรางความเขาใจในการดําเนิน การการจัด การความรู ให มีความเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรมองคกร ภารกิจและปจจัยแวดลอมที่แตกตางกันของแตละหนวยงานตางๆ
ในป ก ารศึ ก ษา 2560 คณะกรรมการได ป ระชุ ม กํ า หนดนโยบายการจั ด การความรู
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560-2561 เพื่ อสนับ สนุ นการสรางความเขมแข็ง ดานการผลิ ต
บัณ ฑิ ต การวิจั ย การบริการวิช าการ และการทํ านุ ศิลปวัฒ นธรรม สนั บ สนุ น ใหบ รรลุต ามกรอบประเด็ น
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําปบัญชี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีแนวทางการจัดการ
ความรู 10 ข อ เพื่ อผลั กดัน ให มีการจั ด การความรูทั่ วทั้ งมหาวิท ยาลัย อยางสม่ําเสมอ เป น ไปในแนวทาง
เดียวกัน สรางเปนวัฒ นธรรมองคกรโดยมุงใหเกิดความสําเร็จอยางยั่งยืน โดยเนนใหสวนงานวางแผนและ
จัดการความรูในสวนขององคความรูหลักหรือความรูสําคัญที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักของสวนงานอยางนอย 1
องคความรู จัดการอยางเปนระบบ มีกระบวนการจัดการความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน
หรือสามารถอธิบายในรูปแบบของขั้นตอน ผังงานหรือโมเดลได โดยกระบวนการและกิจกรรมในการจัดการ
ความรูตองแฝงและฝงตัวอยูในกระบวนการหรืองานประจําที่ดําเนินการอยูแลว ผลลัพธของการจัดการความรู
ตองกอใหเกิดประโยชนแกบุคลากรและสวนงานอยางเปนรูปธรรม และคณะกรรมการไดจัดทํารูปแบบการ
จัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสู SMART KU โดยเนนการเรียนรูภายในสวนงาน ใหสวนงานนํา
องคความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดการสินทรัพยความรู ถายทอดองคความรูสูผูที่
เกี่ยวของ โดยมี Output และ Outcome ที่ตอบสนอง 6 U รวมทั้งไดจัดทําแผนกิจกรรมประจําปการศึกษา
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2560 -2561 ขึ้นเพื่อดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหสวนงานดําเนินการจัดการความรูไดอยางเปนรูปธรรม
สอดคลองกับนโยบายและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อประโยชนตอองคกรตอไป (5.1-5-1)
5.2 การชี้แจงและถายทอดใหหนวยงานดําเนินการจัดการความรู การจัดการความรูจะดําเนินการ
ทั่วทั้งองคกรและเปนไปในทิศทางเดียวกันตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยได สวนงานตางๆ จะตองรับทราบ
นโยบายและแผนการจัดการความรูที่มหาวิทยาลัยกําหนดคณะกรรมการจึงไดจัดกิจกรรม การชี้แจงแนว
ทางการจัดการความรู สื่อสารทําความเขาใจ พรอมทั้งถายทอดใหสวนงาน ดําเนินการจัดการความรู โดยให
สวนงานระดับคณะ วางแผนดําเนินการโดยมุงเนนการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน)
และวิจัย ระดับสถาบัน จัดการความรูดานการวิจัยและบริการวิชาการ และสวนงานระดับสํานักและสวนงาน
อื่นๆ ใหดําเนินการดานการบริหารจัดการ/การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือจัดการความรูตามภารกิจของ
สวนงาน ซึ่งจะสงเสริมให เปน ไปตามเป าประสงคของแผนปฏิบั ติราชการ 2561 ในการสรางคุณ ภาพทาง
การศึกษางานวิจัย นวัตกรรม และสงเสริมใหสวนงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะสงผลใหเปนองคกรที่มีขีด
สมรรถนะสูงตอไป โดยเนนใหการจัดการความรู แฝงหรือเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ ที่
องคกรดําเนินการอยูแลว เพื่อที่จะไดไมเปนภาระที่เพิ่มขึ้นและสามารถจัดเก็บและใชประโยชนจากองคความรู
ในอนาคตได และใหดําเนินการอยางเปนระบบ พรอมทั้งไดใหความรูในเรื่องรูปแบบ ระบบ และเครื่องมือใน
การจัดการความรู เพื่อใหสวนงานมีความเขาใจ สามารถจัดการความรูไดอยางเปนระบบชัดเจนมากขึ้น เกิด
ประโยชนอยางแทจริง นอกจากนี้ไดจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(Facebook Workplace) เปนเวทีแลกเปลี่ยนระดับองคกร เพื่อใหบุคลากร ไดเขาไปแลกเปลี่ยนสาระความรู
ตางๆ ที่เปนประโยชน โดยมีการชี้แจงและประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบและใชงานได
กิ จ กรรมการชี้ แจงฯ ได จั ด เป น โครงการสัมมนา เรื่อง “การจัด การความรูม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยเชิญผูบริหารสวนงาน ผูรับผิดชอบการจัดการความรูของสวน
งาน หรือผูแทน เขารวมโครงการ ซึ่งสวนงานตางๆ ใหความสําคัญและสงบุคลากรเขารวมโครงการจํานวน
113 คน จาก 43 สวนงาน ซึ่งนอกจากการชี้แจงแนวทางการจัดการความรูใหกับสวนงานแลว ไดมีการให
ความรู ในเรื่ อ งการจั ด เก็ บ องค ค วามรู ในคลั งความรู ดิ จิ ต อล และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด ว ยการใช KU
Workplace ทําใหบุคลากรที่เขารวมโครงการมีความเขาใจและประโยชนในเรื่องดังกลาวมากขึ้น (5.1-5-2)
5.3 การใหความรูในการจัดการความรูดวยระบบ KU Workplace ดวยมหาวิทยาลัยโดยสํานัก
บริการคอมพิวเตอรไดจัดทํา Application Workplace เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเก็บความรู
ในการปฏิบัติงาน และเผยแพรให บุคลากรนําไปใชป ระโยชน คณะกรรมการจึงได จัดโครงการสัมมนาการ
จัดการความรูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรูดวยระบบ KU Workplace ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
โดยมีการใหความรู เรื่อง การติดตั้ง Application และการเขาใชระบบ KU Workplace การประยุกตใช KU
Workplace เพื่อเผยแพรความรูตอประชาคมชาวเกษตร พรอมทั้งฝกปฏิ บัติและแสดงตัวอยางการใช KU
Workplace มาช ว ยในการปฏิ บั ติงานจากผูที่มีป ระสบการณ การใชงานจริง ซึ่งมีผูส นใจเขารวมโครงการ
จํ านวนมากรวม 150 คน และผู เข ารว มโครงการ เห็ น วาระบบ KU Workplace เป น ช องทางหนึ่ งที่ เป น
ประโยชน ในการนํ า ไปใช ในการปฏิ บั ติ งาน ใช จัด เก็ บ สื่ อ สาร เผยแพรค วามรูแ ละแลกเปลี่ ย นเรีย นรูได
(5.1-5-3)
5.4 การติดตามความกาวหนาการจัดการความรูของสวนงาน ตามที่มหาวิทยาลัยไดชี้แจงและ
ถายทอดนโยบายและแผนการจัดการความรู ให สวนงานไปดําเนินการแล วนั้ น คณะกรรมการจึงไดมีการ
ติดตามความกาวหนาในการจัดการความรูของแตละสวนงานเพื่อรับทราบความคืบหนา ปญหา อุปสรรคใน
การจัดการความรู โดยใหสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สงรายงานความกาวหนาในการ
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จัดการความรู รอบ 6 เดือน และรายงานผลรอบ 9 เดือน โดยคณะกรรมการไดเดินทางสัญจร เพื่อติดตามผล
การดํ าเนิ น การการจั ด การความรู โดยให แ ต ล ะส ว นงานนํ าเสนอความก า วหน าในการดํ า เนิ น งาน และ
คณะกรรมการฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงประเด็นการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแกไขให
แตละสวนงานนําไปปรับปรุงตอไป
สําหรับกิจกรรมนี้ ไดจัดเปน 2 กิจกรรม ไดแก
1) ติดตามผลรอบที่ 1 (6 เดือน) โดยแจงเวียนใหสวนงานรายงานผลการดําเนินการจัดการ
ความรู ซึ่งมีหนวยงานรายงานผลจํานวน 42 หนวยงานจากทั้งหมด 60 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 69.9 แยก
เปนวิทยาเขตดังนี้ (5.1-5-4)
สวนกลางบางเขน 32 หนวยงาน
วิทยาเขตศรีราชา 3 หนวยงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 5หนวยงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 หนวยงาน
ผลงานการจัดการความรู รวมทั้งหมด 87 เรื่อง ไดแก
- ดานการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต จํานวน 17 เรือ่ ง
- ดานการวิจัย จํานวน 11 เรื่อง
- ดานการบริการวิชาการ จํานวน 2 เรื่อง
- ดานการบริหารจัดการ จํานวน 57 เรื่อง
2) ติ ด ตามผลรอบที่ 2 (9 เดื อ น) โดยคณะกรรมการจัด การความรู ซึ่ งมี ป ระธานฯ รอง
ประธานฯ พรอมทั้งคณะกรรมการไดเดินทางไปติดตามความกาวหนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้งให
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ แกสวนงานทุกวิทยาเขตเพื่อใหการดําเนินการจัดการความรูของสวนงานเปนรูปธรรม
เกิ ด ประโยชน อย างชั ดเจน ซึ่ งหน วยงานต างๆ มี ความตื่น ตัว เห็น ความสําคัญ และใหความรว มมือในการ
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการจํานวนมาก ตามรายละเอียด ดังนี้ (5.1-5-5)
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
ผูเขารวมโครงการ
จํานวน 44 คน
สวนงานที่รายงานผล จํานวน 6 หนวยงาน (จากทั้งหมด 8 หนวยงาน)
ผลงานที่รายงานผล
จํานวน 10 ผลงาน
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ วิทยาเขตกําแพงแสน
ผูเขารวมโครงการ
จํานวน 50 คน
สวนงานที่รายงานผล จํานวน 8 หนวยงาน (จากทั้งหมด 9 หนวยงาน)
จํานวนผลงาน
จํานวน 16 ผลงาน
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ วิทยาเขตศรีราชา
ผูเขารวมโครงการ
จํานวน 33 คน
สวนงานที่รายงานผล จํานวน 6 หนวยงาน (จากทั้งหมด 6 หนวยงาน)
จํานวนผลงาน
จํานวน 11 ผลงาน
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น ณ สวนกลางที่บางเขน
ผูเขารวมโครงการ
ภาคเชาจํานวน 86 คน ภาคบายจํานวน 58 คน
สวนงานที่รายงานผล ภาคเชาจํานวน 17 หนวยงาน ภาคบายจํานวน 15 หนวยงาน
จํานวนผลงาน
จํานวนรวม 32 ผลงาน
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จากการติดตามความกาวหนาของหนวยงานในแตละวิทยาเขต จะเห็นวามีผูบริหารใหความสําคัญ
สงเสริม สนับสนุน และมีสว นรวมกิจกรรมการจัดการความรู ตลอดจนเขารวมโครงการและรายงานผลมากขึ้น
จากปกอน
5.5 จัดเวที สงเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานเดนและนวัตกรรม การจัดใหมีสถานที่
เวลา เพื่ อ ให บุ ค ลากรทั้ งองค ก รได พ บปะ ได นํ า เสนอผลงานเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว างกั น และได
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ ผู เชี่ ย วชาญด ว ยนั้ น จะส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรมี ค วามเข า ใจและเห็ น
ความสําคัญของความรูและการจัดการความรูมากขึ้น สวนงานที่จัดการความรูไดดี มีโอกาสนําเสนอผลงาน
เพื่ อเปน แบบอยางใหแกสวนงานอื่น ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ วิธีการดําเนิน งานจั ดการความรู
ระหว า งส ว นงาน และผู เ ชี่ ย วชาญ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการจั ด การความรู ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม สวนงานตางๆ สามารถจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบตาม
บริบท เปนประโยชนในการพัฒนางานและมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน คณะกรรมการจึงไดกําหนดจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 5 ขี้น เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางสวนงาน โดยไดจัดกิจกรรม KUKM Day ประกวดผลงานการจัดการความรู ชิงรางวัล KU-KM Best Practice Award และกิจกรรม KU-KM
Mart ประกวดองคความรูชิงรางวัล KU-KM Mart Award โดยเชิญใหสวนงานนําเสนอผลงานการจัดการ
ความรู เขาประกวดชิงรางวัล และเชิญผูเชี่ยวชาญมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการจัดการ
ความรูใหบุคลากรมีความเขาใจชัดเจนมากขึ้น
กิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นตอนนี้มี 2 กิจกรรม ดังนี้
1) การนําเสนอผลงานเพื่อเขาประกวดรางวัล “KU-KM Best Practice Awards” ในวันที่ 20
กันยายน 2561
2) การนํ า เสนอองค ค วามรู เ พื่ อ เข า ประกวดรางวั ล “KU-KM Mart Awards” ในวั น ที่ 21
กันยายน 2561 (5.1-5-6)
โดยเชิญชวนใหสวนงานนําเสนอผลงานการจัดการความรูและคัดเลือกองคความรูที่สวนงานใช
ในการบริหารจัดการตามพันธกิจหรือยุทธศาสตรประสบความสําเร็จมานําเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูใหสวน
งานอื่นมาเลือกเพื่อนําไปใช อยางนอยสวนงานละ 1 องคความรู โดยนําเสนอภาคนิทรรศการในรูปโปสเตอร
(กระบวนการ) และนําเสนอบนเวที ผูช นะการประกวดจะไดรับเงินรางวัลและโลประกาศเกียรติคุณ
การนําเสนอผลงานเพื่อเขาประกวดรางวัล “KU-KM Best Practice Awards”
มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด 112 คน
มีสวนงานนําเสนอผลงานเขาประกวด 23 สวนงาน จํานวน 27 ผลงาน
ผลงานดานการเรียนการสอน จํานวน 2 ผลงาน ไดแก
1. รูปแบบนวัตกรรมบทเรียนออนไลนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ
2 . น วั ต ก รรม ก ารเรี ย น ก ารส อ น Phenomenon base learning and
teaching
ผลงานดานการวิจัย จํานวน 3 ผลงาน ไดแก
1. การผลิตชุดตรวจเพื่อตรวจคัดกรองภูมิคุมกันโรคพิษสุนัขบา
2. การประดิษฐนวัตกรรมชวยเหลือและฟนฟูสัตวปวย
3. นวัตกรรมการทําเจลประคบเย็นดวยตนเอง สําหรับลดอาการปวดและบวม
ผลงานดานการบริการวิชาการ จํานวน 3 ผลงาน ไดแก
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1. เทคนิคการถายองคความรูผานเครื่องอัดฟางขาวหมักสําหรับการเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติก
2. การจัดการความรูการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรตามมาตรฐานโครงการเพชร
สมุทรคีรี
3. การถายทอดองคความรูเรื่องบัว อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ผลงานดานการบริหารจัดการ จํานวน 19 ผลงาน ไดแก
1. การยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ห องปฏิ บั ติ ก ารสิ่งแวดล อม คณะ
วิทยาศาสตร ศรีราชา
2. การจัดการความรูเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (MS Let’s Go(al))
3. การพัฒนาการดําเนินงานดานระบบติดตามเอกสารออนไลน
4. การใช Infographic และ QR Code เพื่ อ สร า งความเข า ใจเรื่ อ งการใช
อุปกรณภายในหองเรียน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
5. รูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรี ย นสาธิ ต แห ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
6. รู ป แบบการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โรงเรี ย นสาธิ ต แห ง
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตกําแพงแสน ศู น ย วิจัย และพั ฒ นา
การศึกษา
7. การจัดการขอมูลสารสนเทศของบริการโครงการหลักสูตรการพัฒนาบุคคล
องคกรและสถาบันและบริการหองพัก หองประชุมและสถานที่ทํากิจกรรม
8. แมบาน 4.0
9. เสนทางสานฝนสูตําแหนงชํานาญการ
10. Multi-Task Model PH CSC: จัดสรรลําดับเกง เรียงความสําคัญเปน
11. 11+1 ฐานความรู
12. PQI: พัฒนาคน พัฒนางาน องคกรกาวหนาอยางยั่งยืน
13. การจัดการการใชรถโดยใช Google Calender
14. การจั ด การความรู และการปรับ ปรุ งงานเพื่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง (Kaizen+KM for quality Improvement +
Risk Management)
15. การถายทอดงานของผูเกษียณ
16. การจัดการความรูสํานักหอสมุด
17. การจัดการความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักบริการคอมพิวเตอร
18. นํารองสูองคการเปนองคกรแหงการเรียนรูดวย Workplace by
Facebook
19. การจัดการความรูการใหบริการนิสิตและการใหคําแนะนําดานการศึกษา
การนําเสนอองคความรูเพื่อเขาประกวดรางวัล “KU-KM Mart Awards”
มีสวนงานนําเสนอองคความรูเขาประกวด 12 สวนงาน จํานวน 17 องคความรู
องคความรูดานการเรียนการสอน จํานวน 1 ผลงาน ไดแก
1. รูปแบบนวัตกรรมบทเรียนออนไลนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ
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องคความรูดานการวิจัย จํานวน 1 ผลงาน ไดแก
1. การผลิตชุดตรวจเพื่อตรวจคัดกรองภูมิคุมกันโรคพาสุนัขบา
องคความรูดานการบริการวิชาการ จํานวน 2 ผลงาน ไดแก
1. การเพิ่ ม มู ล ค าฟางข าวและรั ก ษ สิ่ งแวดล อ มด ว ยเครื่ อ งอั ด ฟางข าวหมั ก
สําหรับการเพาะเห็ดถุงพลาสติก
2. การพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรตามมาตรฐาน โครงการเพชรสมุทรคีรี
องคความรูดานการบริหารจัดการ จํานวน 12 ผลงาน ไดแก
1. MS Let’s Go(al)
2. การใหบริการนิสิตและการใหคําแนะนําดานการศึกษา
3. การใช Info graphic และ QR Code เพื่ อ สร า งความเข า ใจเรื่ อ งการใช
อุปกรณภายในหองเรียน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
4. เสนทางสานฝนสูตําแหนงชํานาญการ
5. Easy guide
6. Smart Payment
7. ระบบการบริ ห ารงานการเงิ น พั ส ดุ และบุ ค คลด ว ยเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศ
8. การจัดการความรูและการปรับปรุงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพและบริหาร
จั ด ก ารค วาม เสี่ ย ง (Kaizen+KM for Quality Improvement + Risk
Management)
9. KU Lib Talk
10. การบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาระบบครุภัณฑ
11. การจัดการความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักบริการคอมพิวเตอร
12. องคความรูจากการใช Workplace ในการบริหารจัดการ (5.1-5-7-8)
5.6 การจัดเก็บและการเผยแพร มหาวิทยาลัยไดจัดเก็บผลงานที่นําเสนอเขาประกวดรางวัล KUKM Best Practice Awards ทั้งหมดและองคความรูที่นําเสนอเขาประกวดรางวัล “KU-KM Mart
Awards”ไวที่สวนกลางโดยจัดเก็บไวที่ Website กองการเจาหนาที่ และที่ ku workplace เพื่อเผยแพรให
บุคลากรสามารถเรียนรูและนําไปใชประโยชนตอไป (5.1-5-9)
จากการดําเนินการจัดการความรูในรอบปการศึกษา 2560 ทําใหมีผลงานที่เปนองคความรูใน
ดานตางๆ ที่มีประโยชนทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการซึ่ง
จะสงเสริมและพัฒ นาใหบุ คลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สวนงานตางๆ มีความเขมแข็ง ได
เสริมสรางศักยภาพอาจารย มีการเรียนการสอนมีความทันสมัยสนองตอบตอสังคมและการพัฒนาประเทศ ทั้ง
หลักสูตรใหมๆที่ตอบสนองตอเด็ก Generation ปจจุบัน และหลักสูตรที่ตอบสนองตอสังคมผูสูงวัย ไดสราง
องคความรูเพื่อความเปนเลิศและเพื่อการใชประโยชน มีการสรางนวัตกรรมที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลดตนทุน สามารถที่จะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการคาเชิงธุรกิจในอนาคตตอไป และมีการบริการ
วิช าการเพื่ อสั งคมและให ชุ มชนพึ่ งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยมี การจัดเก็ บ องคความรูไวเผยแพร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหผูเกี่ยวของนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
6.1 การจั ด ทํ าแผ น งาน บ ริ ห ารแล ะพั ฒ น าบุ คล ากรสายวิ ช าการและสายส นั บ ส นุ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารและการพัฒนาบุคลากร จึงไดกําหนดแนว
ทางการบริ ห ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากรไว ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องแผนยุ ท ธศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ร ะยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 - 2571) ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 และ 4 (5.1-6-1) โดยแต ล ะ
ประเด็นยุทธศาสตรไดมีกลยุทธที่เกี่ยวของดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
กลยุทธที่ 1 การบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยทุ กกลยุทธจะมุงเน นการพั ฒ นาบุคลากรเปนหลักและมีมาตรการในการดําเนิน การ คือ
สรางกลไกการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชิงรุกอยางเปนระบบ ตามศักยภาพของตนเองและสงเสริมกับ
พันธกิจ ของสวนงาน เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ ผูกพันสามัคคี รักองคกร และเปนนักพัฒนา รวมทั้งสราง
และพัฒนาผูบริหารใหมีความรูและความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาวะผูนํา มีความสามารถในการ
บริ ห ารจั ด การ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มุ ง มั่ น และมี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ส ง เสริ ม ระบบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษั ตริยทรงเปน ประมุ ข รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามโอกาสและความพรอมโดยดําเนิ น การ
คูขนานกับการสรางกระบวนการปลูกจิตสํานึกแกประชาคมเพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนรูปธรรมชัดเจน และ
สามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ
มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารและพัฒนาบุคลากร จึงมีนโยบายใน
การบริหารอัตรากําลังโดยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-6-2)
เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหนาที่ดังนี้
1. กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลัง
2. เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
3. ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล
และมีนโยบายดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง จึงไดดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-6-3) ประกอบดวยอธิการบดี เปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีเปนรอง
ประธานกรรมการ และรองอธิการบดี และคณบดีเปนกรรมการ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน
และยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรไดกําหนดนโยบายและจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒ นาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป พ.ศ. 2556 – 2560 ขึ้น (5.1-6-4) ซึ่งได
คํ า นึ ง ถึ งป จ จั ย แวดล อ มที่ เกี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น และพั น ธกิ จ อั ต ลั ก ษณ
เอกลักษณ คานิยมองคการ ขอมูลบุคลากร ขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร ความกาวหนาตาม
สายงาน สภาพการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษา การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ ซึ่งผานความ
เห็นชอบขอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2556
เมื่อวั น ที่ 17 มิ ถุน ายน 2556 และผ านความเห็น ชอบของที่ ป ระชุมสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั้ งที่
6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
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กองการเจ า หน า ที่ เ ป น หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ โดย ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดมุงเนน 5 เรื่อง โดยมีเปาหมาย ดังนี้
1) การบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปของสํานั กงบประมาณ (เปาหมาย รอยละ 95 ของจํานวนที่ ไดรับ การจัดสรรอั ตรากําลังจากสํ านั ก
งบประมาณ)
2) การเพิ่มบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก (Post-Doctoral) เพื่อเรงผลิตผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพและมีคุณประโยชนในการพัฒนาประเทศ (เปาหมาย บุคลากรสายวิชาการระดับปริญญา
เอก รอยละ 68 ของจํานวนสายวิชาการทั้งหมด)
3) กํากับติดตามใหสวนงานจัดทําแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรในสวนงาน
(เปาหมาย 48 ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ตองสรางผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ตองเขาสูตําแหนงชํานาญการในระยะเวลาที่กําหนด)
4) การพัฒนาบุคลากรตามความกาวหนาในสายงานวิชาชีพและการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(รอยละ 60 ของสวนงานที่สามารถจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล)
5) การพั ฒ นากฎ ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย (เปาหมาย 22 เรื่อง)
6.2 การดําเนินการและการติดตามผล ตามแผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีขั้นตอนการดําเนินการตามแผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารอั ต รากํ าลัง มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร ได กํ าหนดแนวทางการ
พิจารณาการบริหารอัตรากําลังพนักงานเพื่อจัดสรรอัตรากําลังใหสวนงาน/หนวยงานในมหาวิทยาลัย (5.1-6-5
- 5.1-6-6) ดังนี้
การบริหารอัตราทดแทนจากการเกษียณอายุราชการปกติ และอัตราวางดวยเหตุอื่น
(1) จัดสรรใหกรณี สวนงาน/หนวยงาน ที่มีสัดสวนจํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลา FTES
ภาคปกติสูงกวาเกณฑที่ สกอ. กําหนด
(2) จัดสรรใหกรณี สวนงาน/หนวยงาน ที่มีหลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรีและระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ซึ่ งเน น การจัดการเรีย นการสอนที่ มีคุณ ภาพตามหลักเกณฑ ที่ สกอ. กําหนด โดยหลักสูต ร
ดังกลาวตองมีอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน
(3) จั ด สรรให ก รณี ส ว นงาน/หน ว ยงาน ที่ ส นั บ สนุ น ด า นการเรี ย นการสอนใน
หองปฏิบัติการดานการวิจัยที่ขาดแคลนเฉพาะสาขาหรือรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัย
(4) จัดสรรใหกรณี สวนงาน/หนวยงาน มีภารกิจหลักที่มีความสําคัญและจําเปน เชน สาย
วิชาการ รอยละ 90 – 100 สวนภารกิจรองเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินการตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตาม
เป า หมายที่ กํ าหนด เช น นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ประมาณร อ ยละ 50 สํ า หรั บ ภารกิ จ สนั บ สนุ น การ
บริ ห ารงานทั่ ว ไป ซึ่ งเป น งานอํ า นวยการ การดําเนิน งานตามภารกิจ หลักและภารกิจ รองสั มฤทธิ์ผ ลตาม
เปาหมายที่กําหนด เชน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประมาณรอยละ 20 ที่เหลือใหเปนพนักงานเงินรายได
ลูกจางชั่วคราว และการจางเหมาบริการ เนื่องจากการบรรจุอัตรากําลังดังกลาวมีผลผูกพันกับงบประมาณที่
เพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งไมสามารถนําอัตราสายวิชาการมาบรรจุหรือเปลี่ยนตําแหนงเปนสายสนับสนุนได
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ในแตละป

(5) อัตราที่ใชบรรจุนักเรียนทุน ฯ ใหจัดสรรอัตราตามที่หนวยงานเสนอขอตั้งงบประมาณ

(6) อัตราพนักงานใหมตามขอผูกพันของวิทยาเขตสารสนเทศ ใหจัดสรรอัตราตามที่สํานัก
งบประมาณจัดสรรใหแกวิทยาเขตนั้นๆ
(7) อัตราพนักงานที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรใหหนวยงาน บรรจุพนักงานแลว เมื่อวางลงให
คงอัตราดังกลาวไวที่หนวยงานเจาของอัตรา
2) ถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป พ.ศ. 2556 –
2560 ไปยังสวนงาน และแตงตั้งผูรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
(1) คณะกรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายวิ ช าการ (5.1-6-7) ประกอบด ว ยรอง
อธิการบดี เป นประธาน ผูชวยอธิการบดีเปน รองประธาน มีหน าที่จัดทํ าแผนพัฒ นาบุ คลากรสายวิชาการ
ประจํ าป ให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย วิ สั ย ทั ศ น แ ละยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ
เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ดําเนินการพัฒนาบุคลากร
สายวิ ช าการด านจรรยาบรรณ ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ต ามโครงการและแผนปฏิ บั ติ ง านที่ กํ า หนดไว ให เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและบรรลุ
วัตถุประสงค
(2) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ (5.1-6-8) ประกอบดวยรองอธิการบดีเปนประธาน ผูอํานวยการสํานักเปนกรรมการ มีหนาที่จัดทํา
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประเภทผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ฯ ประจํ าป ให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่วางไว และติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวตั ถุประสงค
(3) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (5.1-6-9) ประกอบดวยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน รองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากรบุ คคลเป นรองประธาน และผูทรงคุณ วุฒิ ภายในมหาวิทยาลั ยเป น อนุกรรมการ มี หน าที่
พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ พิจารณาผูที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการ
(4) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (5.1-6-10) ประกอบดวยกรรมการสภา
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ มีหนาที่พิจารณาดําเนินการ
ขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ พิจารณาประเมินผลการสอน พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการ สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอสภามหาวิทยาลัย
(5) คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล (5.1-6-11) ประกอบดวยรองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน เปน ประธาน และรองอธิการบดี
ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี ผู อํา นวยการสํ า นั ก กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาพนั กงานฯ และ
ผู อํ า นวยการระดั บ กอง เป น อนุ ก รรมการ และที ม งานจากกองการเจ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก ารและ
ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่กลั่นกรองรางระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาอนุมัติตอไป
3) ดําเนินการจัดทําแผนกิจกรรมและดําเนินการพัฒ นาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรมชัดเจนและสามารถดําเนินการไดอยาง
เป น ระบบ โดยจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตรพัฒ นาบุ คลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแนวทางการพั ฒ นา
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บุคลากรขึ้นดังกลาวแลวขางตน โดยคณะกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง ไดดําเนินการรับผิดชอบในการพัฒนา
บุคลากรแตละสายงาน ดังนี้
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย
รองอธิการบดี เปนประธาน ผูชวยอธิการบดีเปนรองประธาน มีหนาที่กําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร จัดทํ าแผนพั ฒ นาบุคลากรสายวิช าการประจําปใหสอดคลองกั บ
นโยบาย วิสัยทั ศนและยุทธศาสตรการพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการด า น
จรรยาบรรณ คัดเลือกและยกยองชมเชยบุคลากรสายวิชาการดีเดนเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป และติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตาม
โครงการและแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค (5.1-6-12)
นอกจากนี้ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและวิจัยดีเดนของมหาวิทยาลัยประจําป
2560 ในแตละดาน เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกและยกยองชมเชยบุคลากรสายวิชาการดีเดนในแตละดาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-6-13) โดยรางวัลที่ไดรับเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรสายวิชาการ
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน มีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดน
สายวิชาการ ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต และไดมีการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ
ดานบําเพ็ญประโยชนและทําคุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการเชิดชูเกียรติ และทําการ
มอบรางวัลพรอมทั้ งวุฒิ บัต รเพื่ อยกยองเชิดชูเกีย รติแกผูไดรับรางวัลบุคลากรสายวิช าการดีเดนในงานวัน
ขอบคุณบุคลากรประจําป 2560 และมีการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการเพื่อเขารับการคัดเลือกโครงการตางๆ
ที่ แจ งมา เช น รางวั ล หม อมงามจิตต บุ รฉั ตร เปน รางวัล สงเสริมคนดี มีคุณ ธรรม ประเภทอาจารยระดั บ
อุ ด มศึ ก ษาผู ท รงคุ ณ ธรรม มี ผ ลงานดี เ ด น ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (5.1-6-14)
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรพัฒ นาบุคลากร
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานดังกลาวขางตนรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรแตละ
สายงานโดยไดมอบหมายใหดําเนินการดังนี้
คณะกรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายวิช าการ ดํ า เนิ น การวางแผนกิ จ กรรมการจั ด
โครงการอบรม จั ด หลั ก สู ต รประจํ าป (5.1-6-15) เพื่ อ พั ฒ นาอาจารยแ ละมอบให ค ณะกรรมการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล รับผิดชอบในการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาในแผนที่กําหนดภายใตการกํากับของคณะกรรมการฯและรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนนํ าเสนอที่ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการฯ เพื่อพิ จารณาให ขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็น เปนขอมูลในการนําไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรอบปตอไป ซึ่ง
ในรอบปการศึกษา 2560 ดําเนินการตามแผน โดยไดจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรม (5.1-6-16) ดังนี้
(1) โครงการอบรมเสริมสรางประสิทธิภ าพทางดานการเรียนการสอนสําหรับอาจารยใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. มีคาเฉลี่ยในภาพรวม 4.38
(2) โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. มีคาเฉลี่ยในภาพรวม 4.36
(3) โครงการประชุ ม สั มมนาเพื่ อติ ดตามผลการดํ าเนิน งานจรรยาบรรณวิช าชี พ อาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2560 วันที่ 6 กันยายน 2560 มีคาเฉลี่ยในภาพรวม 4.14
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(4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานหลักสูตร ประจําป 2561 การเสริมทักษะ
การบริหารหลักสูตรสําหรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 รุน
- รุนที่ 1 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ วิทยาเขตบางเขน
- รุนที่ 2 วันจันทรที่ 9 เมษายน 2561 ณ วิทยาเขตบางเขน
(รุน 1 และรุน 2 สําหรับอาจารยจากวิทยาเขตบางเขน กําแพงแสน และศรีราชา)
- รุนที่ 3 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
(5) โครงการประชุ ม สั ม มนาอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํ า ป 2561
เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัล” วันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีคาเฉลี่ยในภาพรวม 4.26
นอกจากการรายงานผลการดํ าเนิน งานตามแผนแล ว หนวยงานที่ รับ ผิดชอบในการจัดโครงการ/
กิจกรรมตามแผน มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการประเมินผลโครงการในภาพรวมและติดตาม
ผลสั ม ฤทธิ์ ของโครงการ ได ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรโดยส งแบบประเมิ น ให ผู บั งคั บ บั ญ ชา
ประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเขารวมโครงการ เพื่อประเมินผลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาไป
ใชทงั้ ในดานการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต และการปฏิบัติงาน และมีการกํากับให
บุคลากรดําเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานหลังจากไดเขารวมโครงการดวย ดังนี้
(1) ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่ งสนั บสนุ นการเรี ยนรูทุ กรายวิ ชา ทุ กภาคการศึ กษา โดยผลการประเมิ นความพึ งพอใจแต ละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยโดยสํานักบริการคอมพิวเตอรมีระบบการประเมิน
การสอนของอาจารยทุกรายวิชาโดยนิสิตผานระบบเครือขายทุกวิทยาเขต (https://eassess.ku.ac.th/) (5.1-617) เพื่อเปนขอมูลในการนําไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารย และจะไดจัดโครงการพัฒนาอาจารยให
ตรงกับความตองการ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิตเปน
รายวิชาทั้งในระดับภาควิชาและคณะวิชา
(2) กํากับใหอาจารยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการดําเนินการกับ
อาจารยผูสอนที่ไมสงหรือแกไขคะแนนตามเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา (5.1-6-18)
(3) กํากับใหอาจารยตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ทุ ก รายวิ ช า ตามผลการประเมิ น รายวิ ช า หลั งจากได เข ารว มโครงการตามที่
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการไดจัดขึ้น เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการ
สอนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการสอน การแกปญหารวมกันโดยคณะทํางานจัดทําระบบ มคอ.
ออนไลน (5.1-6-19) ไดพัฒนาระบบการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ.5 (5.1-620) ซึ่งไดพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินรายวิชา โดยใหรายงานภายใน 30
วัน หลังจากจบภาคการศึกษา พบวามีการรายงานผลผานระบบสารสนเทศตามแบบ มคอ. 3 มคอ. 7 เปนราย
ปการศึกษา การรายงานผลครบรอยละ 100 เพื่อใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและ
เกิดความคลองตัวและสอดคลองกับการดําเนินงานในกระบวนการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ
(4) กํากับ ดู แลให ป ฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลั ยโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารยและคณะกรรมการจรรยาบรรณบุคลากร จัดทําจรรยาบรรณอาจารยและจรรยาบรรณบุคลากรขึ้น
เพื่อเปนการรักษาไวซึ่งจรรยาบรรณอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดโครงการประชุมสัมมนา
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2561 เพื่อ
เปนการติดตามผลการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรับทราบปญหา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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อุป สรรคการดําเนิ น งานจรรยาบรรณวิช าชีพอาจารยมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร รวมทั้ งให ผูเขารวมการ
สัมมนาที่มีสวนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมและสนับสนุ น
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-6-21, 5.1-6-22, 5.1-6-23, 5.1-6-24)
ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
กองการเจาหนาที่ ไดสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปยังสวนงาน ประกอบกับ
แนวทางการบริ ห ารและการพั ฒ นาบุ คลากรไวในประเด็น ยุท ธศาสตรของแผนยุท ธศาสตรมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตรระยะ 12 ป และแนวทางการพัฒ นาบุ คลากร (Training Roadmap) ที่ไดจัดทําขึ้น และนํ า
ขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห สังเคราะห จัดทําแผนพัฒนาผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ประจําป โดยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 4 แผนกิจกรรม ไดแก (5.1-6-25)
- แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหาร
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
โดยกําหนด กลุมเปาหมาย เปาประสงค ตัวชี้วัด เวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบโครงการไวอยาง
ชัดเจน โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ (5.1-6-26)
(1) การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรม ผูรับผิดชอบไดดําเนินการตามแผนเสริมสรางศักยภาพ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งหมดจํานวน 2 โครงการ 10 รุน/หลักสูตร ดังนี้
แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบ ริหาร
ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินงาน
1. หลั ก สู ต รฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห าร จัดขึ้นระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 – 15 กุมภาพันธ 2561 ณ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร รุนที่ 2
โรงแรม KU – HOME มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ศึ ก ษาดู ง าน ณ
มหาวิท ยาลั ยเชี ยงใหม บริษั ท ปตท. จํ ากั ด (มหาชน) บริษั ท ปู น ซิ
เมนตไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ บางซื่อ และ จ.ปราจีนบุรี
กลุมเปาหมายคือ คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา/
สาขาวิ ช า ผู อํา นวยการสถาบั น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ผู อํา นวยการ
สํานั กงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานเลขานุ การ
หั ว หน า ฝ า ย และ หั ว หน า งาน มี ผู เข า ร ว มโครงการ 42 คน จาก
เป าหมาย 40 คน คิ ด เป น รอยละ 105 งบประมาณที่ ใช ไปจํ านวน
1,052,305.35 บาท บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 5 – 6 มี น าคม 2561 ณ ห อ งประชุ ม พั น ธุ
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
มดิษยมณฑล ชั้น 2 โรงแรม KU - HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายบุคคล และการสอนงานเพือ่ พัฒนาผลงาน กลุมเปาหมายคือ คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก หรือเทียบเทา
” รุนที่ 1
มีผูเขารวมโครงการ 38 คน จากเปาหมาย 40 คน คิดเปนรอยละ 95
งบประมาณที่ ใชไปจํ านวน 117,060 บาท บรรลุ วัต ถุป ระสงคข อง
โครงการที่ตั้งไว
3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 12 - 13 มี น าคม 2561 ณ ห อ งประชุ ม พั น ธุ
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
มดิษยมณฑล ชั้น 2 โรงแรม KU - HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายบุคคล และการสอนงานเพือ่ พัฒนาผลงาน กลุ ม เป า หมายคื อ หั ว หน า ภาควิ ช า หรื อ เที ย บเท า มี ผู เข า ร ว ม
” รุนที่ 2
โครงการ 40 คน จากเป า หมาย 35 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 87.5 มี
งบประมาณที่ ใช ไปจํานวน 117,060 บาท บรรลุ วัตถุ ป ระสงคข อง
โครงการที่ตั้งไว
4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
จัดขึ้นระหวางวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 ณ หองนนทรี 1 ชั้น 4
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แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบ ริหาร
ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
โรงแรม KU - HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลุมเปาหมายคือ
รายบุคคล และการสอนงานเพือ่ พัฒนาผลงาน หั ว หน า ภาควิ ช า หรื อ เที ย บเท า มี ผู เข า ร ว มโครงการ 42 คน จาก
” รุนที่ 3
เป าหมาย 40 คน คิ ด เป น รอยละ 105 งบประมาณที่ ใช ไปจํ านวน
121,860 บาท บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 26 – 27 มี น าคม 2561 ณ ห องประชุ ม พั น ธุ
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
มดิษยมณฑล ชั้น 2 โรงแรม KU - HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายบุคคล และการสอนงานเพือ่ พัฒนาผลงาน กลุมเปาหมายคือ หัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทา มีผูเขารวมโครงการ
” รุนที่ 4
42 คน จากเปาหมาย 40 คน คิดเปนรอยละ 105 งบประมาณที่ใชไป
จํานวน 123,060 บาท บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
6. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
จัดขึ้นระหวางวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ณ ลีลาวดี ชั้น 3 โรงแรม
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
KU HOME มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร กลุ ม เป าหมายคื อ หั วหน า
รายบุคคล และการสอนงานเพือ่ พัฒนาผลงาน สํานักงานเลขานุ การระดั บ คณะ สถาบั น /สํานั ก หั วหน าฝายระดั บ
” รุนที่ 5
สถาบั น /สํ า นั ก หรื อ เที ย บเท า มี ผู เข า ร ว มโครงการ 42 คน จาก
เป าหมาย 40 คน คิ ด เป น รอยละ 105 งบประมาณที่ ใช ไปจํ า นวน
122,160 บาท บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
7. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห อ ง
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
พุ ท ธชาด ชั้ น 3 โรงแรม KU HOME มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
รายบุคคล และการสอนงานเพือ่ พัฒนาผลงาน กลุ ม เป า หมายคื อ ผู อํ า นวยการกอง หรื อ เที ย บเท า มี ผู เข า ร ว ม
” รุนที่ 6
โครงการ 40 คน จากเป า หมาย 45 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 112.5
งบประมาณที่ ใชไปจํ านวน 127,980 บาท บรรลุ วัต ถุป ระสงคข อง
โครงการที่ตั้งไว
8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
จัดขึ้นระหวางวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ หองพุทธชาด ชั้น 3
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
โรงแรม KU HOME มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร กลุ ม เป าหมายคื อ
รายบุคคล และการสอนงานเพือ่ พัฒนาผลงาน หัวหน างานระดับ คณะ หรือเที ยบเท า มี ผูเขารวมโครงการ 43 คน
” รุนที่ 7
จากเป า หมาย 40 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 107.5 งบประมาณที่ ใช ไ ป
จํานวน 127,980 บาท บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
9. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
จัดขึ้นระหวางวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ หองพุทธชาด ชั้น 3
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
โรงแรม KU HOME มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร กลุ ม เป าหมายคื อ
รายบุคคล และการสอนงานเพือ่ พัฒนาผลงาน” หัวหนางานระดับสถาบัน/สํานัก หัวหนางานระดับกอง หรือเทียบเทา
รุนที่ 8
มีผู เข ารว มโครงการ 43 คน จากเป า หมาย 40 คน คิด เป น รอยละ
107.5 งบประมาณที่ใชไปจํานวน 128,220 บาท บรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการที่ตั้งไว
10. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห อ งประชุ ม พั น ธุ
หลั ก สู ต ร “เทคนิ ค การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา มดิษยมณฑล ชั้น 2 โรงแรม KU - HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายบุคคล และการสอนงานเพื่อพัฒนาผลงาน” กลุมเปาหมายคือ หัวหนางานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับ
รุนที่ 9
กอง หรือเทียบเทา มีผูเขารวมโครงการ 45 คน จากเปาหมาย 45 คน
คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณที่ใชไปจํานวน 121,260 บาท บรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
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(2) การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรม ผูรับผิดชอบไดดําเนินการตามแผนเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรสายสนั บ สนุ น และชว ยวิ ชาการมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร ทั้งหมดจํานวน 9 โครงการ 10 รุน /
หลักสูตร ดังนี้
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการฝ ก อบรมปฐมนิ เทศพนั ก งาน จัดขึ้นระหวางวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 หองประชุมธีระ สูตะบุตร
ม ห าวิ ท ย า ลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร ป ระ จํ า ป และห องหงษ เหิ ร สํ านั กส ง เสริม และฝ กอบรม วิ ท ยาเขตกํ าแพงแสน
งบประมาณ 2560 รุนที่ 62
กลุมเป าหมายคือ พนักงานมหาวิท ยาลัย และพนักงานเงินรายได ซึ่ ง
จั ด โดย กองการเจ า หน า ที่ ร ว มกั บ สํ า นั ก บรรจุตั้งแตมิถุนายน 2559 - มิถุนายน 2560 มีผูเขารวมโครงการ 105
สงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน
คน จากเป าหมาย 100 คน คิ ด เป น รอยละ 105 งบประมาณที่ ใช ไป
จํานวน 735,000 บาท บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
2. โครงการฝ ก อบรมปฐมนิ เทศพนั ก งาน จัดขึ้นระหวางวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมวัฒ นาฯ
ม ห าวิ ท ย า ลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร ป ระ จํ า ป ชั้ น 4 อาคารวิ ท ยบริ ก าร สํ า นั ก ส งเสริ ม และฝ ก อบรม มหาวิ ท ยาลั ย
งบประมาณ 2561 รุนที่ 63
เกษตรศาสตร และวิ ท ยาเขตกํ าแพงแสนกลุ ม เป า หมายคื อ พนั กงาน
จั ด โดย กองการเจ า หน า ที่ ร ว มกั บ สํ า นั ก มหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได ซึ่งบรรจุตั้งแตมิถุนายน 2560 สงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน
มิถุนายน 2561 มีผูเขารวมโครงการ 104 คน จากเปาหมาย 100 คน
คิดเปน รอยละ 104 งบประมาณที่ใช ไปจํานวน 728,000 บาท บรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
3. โครงการวั น แห ง การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2
“KU-KM Day” ครั้งที่ 4
อาคารสารนิเทศ 50 ป กลุมเปาหมายคือ คณะกรรมการ/คณะทํางาน
การจั ด การความรู ข องหน ว ยงาน มี ผู เข า ร ว มโครงการ 92 คน จาก
เปาหมาย 120 คน คิดเปนรอยละ 76.67 มีผลการประเมิน อยูในระดับดี
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 เต็ม 5.0 งบประมาณที่ใชไปจํานวน 136,977
บาท กลุ ม เป า หมายเข า ร ว มโครงการน อ ยกว า 80% ไม บ รรลุ
วัตถุประสงค ตัวชี้วัดที่1
4. โครงการสั ม มนาเครื อ ข า ยผู ป ฏิ บั ติ ง าน จัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป และถายทอด Teleconference ไปยังวิทยาเขต
ตางๆ กลุมเปาหมายคือ หั วหนาสํานักงานเลขานุการ และบุ คลากรที่
เกี่ยวของกับงานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน มีผูเขารวมโครงการ
150 คน จากเปาหมาย 150 คน คิดเปนรอยละ 100 มีผลการประเมิน
อยู ในระดั บ ดี ซึ่ งมี ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 4.08 เต็ม 5.0 งบประมาณที่ ใช ไป
จํานวน 9,100 บาท บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
5. โครงการสั ม มนา เรื่ อ ง “การพั ฒ นานั ก จัดขึ้นระหวางวันที่ 9, 30 มีนาคม 9, 27 เมษายน และ 17 พฤษภาคม
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” รุนที่ 2
2561 ณ หองพุทธชาด โรงแรมKU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมเปาหมายคือ ตําแหนงบุคลากร หรือผูปฏิบัติงาน ดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีผูเขารวมโครงการ 40 คน จากเปาหมาย
40 คน คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณที่ใชไปจํานวน 350,000 บาท
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
6. โครงการสัมมนา MINI-HR สัญจร
จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 19 – 21 กุ ม ภาพั น ธ 2561 ณ ไมด า รี ส อร ท
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากร กาญจนบุ รี จ.กาญจนบุ รี กลุ ม เป าหมายคื อ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ งานด า นการ
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แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ชื่อโครงการ
ผลการดําเนินงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริหารทรัพ ยากรบุคคล ที่ไดผานการอบรมหลั กสูตร “การพั ฒ นานั ก
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” มีผูเขารวมโครงการ 35 คน จากเปาหมาย
40 คน คิดเปนรอยละ 97.5 งบประมาณที่ใชไปจํานวน 317,000 บาท
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
7. โครงการฝกอบรม เรื่อง “การเขียนหนังสือ จัดขึ้นระหวางวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมละอองฟา ชั้น 3
ราชการและรายงานการประชุม”
อาคารอมรภู มิ รั ต น สถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร
กลุ ม เป าหมายคื อ บุ ค ลากรใหม ที่ มี อายุ ก ารปฏิ บั ติ งาน 1 – 2 ป และ
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการเขียนหนังสือราชการ มีผูเขารวมโครงการ 50
คน จากเป า หมาย 55 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 110 งบประมาณที่ ใช ไ ป
จํานวน 50,080 บาท บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
8. โครงการสั ม มนา เรื่ อ ง “ชี วิ ต สดใสวั ย จัดขึ้นระหวางวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ประชุมธีระ สูตะบุตร
เกษียณ”
ชั้ น 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ป และโรงแรม แซนดู น ส เจ า หลาวบี ช
รีสอรท จ.จันทบุรี กลุมเปาหมายขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจํา
ที่จะเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2561 และป พ.ศ. 2562 มีผูเขารวม
โครงการ 80 คน จากเป า หมาย 80 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 100 บรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
9. โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร
- วิ ท ยาเขตบางเขน จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 28 มิ ถุน ายน 2561 มี ห น ว ยงาน
เรื่ อ ง “การติ ด ตามความก า วหน า ในการ นําเสนอรายงานผล 32 หนวยงาน จากทั้งหมด 40 หนวยงาน คิดเปน
ดํ า เนิ น การจั ด การค วาม รู ม ห าวิ ท ยาลั ย รอยละ 80
เกษตรศาสตรปการศึกษา 2560
- วิทยาเขตกําแพงแสน จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 มีหนวยงาน
นําเสนอรายงานผล 8 หนวยงาน จากทั้งหมด 9 หนวยงาน คิดเปนรอย
ละ 89
- วิ ท ยาเขตศรีร าชา จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 22 มิ ถุน ายน 2561 มี ห น วยงาน
นําเสนอรายงานผล 6 หนวยงาน จากทั้งหมด 6 หนวยงาน คิดเปนรอย
ละ 100
- วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จ.สกลนคร จั ด ขึ้ น ในวัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน
2561 มี ห น ว ยงานนํ า เสนอรายงานผล 6 หน ว ยงาน จากทั้ งหมด 8
หนวยงาน คิดเปนรอยละ 75
10. โครงการอบรมเพื่ อ ส ง เริ ม การเสนอขอ จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ประชุ ม สุ ธ รรม อารี กุ ล ชั้ น 1
ตํ าแ ห น งผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย แ ล ะ รอ ง อาคารสารนิเทศ 50 ป กลุมเปาหมายคือ คณาจารยประจําที่ไดเสนอขอ
ศาสตราจารย
ประเมินผลการสอนและผานการประเมินผลการสอนแลว แตยังไมไดยื่น
ขอตําแหนงทางวิช าการ มีผู เขารวมโครงการ 298 คน จากเป าหมาย
300 คน คิดเปนรอยละ 99.33 งบประมาณที่ใชไปจํานวน 28,886 บาท
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว

3) มอบกองการเจาหนาที่ดําเนินการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรฯ โดย
กองการเจาหนาที่ไดดําเนินการดังนี้
(1) กํากับติดตามใหการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณประจําปของสํานักงบประมาณ กองการเจาหนาที่ดําเนินการแจงให สวนงาน/หนวยงาน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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จัดสงรายงานขอมูล อัตราวางพนั กงานมหาวิทยาลั ย เพื่ อให การบริห ารอัตรากําลังพนั กงานเป น ไปอยางมี
ประสิ ท ธิภ าพ และสอดคล องกับ เกณฑ การจัดสรรงบประมาณประจําป ของสํานักงบประมาณ จึ งขอให
ดําเนินการจัดสงรายงานขอมูลอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้ (5.1-6-27)
1.1 จํานวนอัตราวางที่ไดรับจัดสรรตั้งแตป 2543 – ปจจุบัน
1.2 อัตราวางที่ไดดําเนินการเปดรับสมัครแลวมีจํานวนกี่อัตรา ตําแหนงใดบาง
1.3 ขอใหเรงดําเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนอัตราวางภายในระยะเวลาที่กําหนด
เปาหมาย

กรอบอัตราที่ไดรับการจัดสรร
ทั้งหมด (ตัวครอง+อัตราวาง)

รอยละ 95

3,634

ผลการดําเนินการสรรหาและรักษาบุคลากร คิดเปน
ตามกรอบอัตรา (ตัวครอง+อัตราวาง)
รอยละ
3,262

89.76

(2) จัดทําระเบียบการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการโดยระบุความตองการวุฒิการศึกษาใน
ระดั บ ปริญ ญาเอก (5.1-6-28) และหากมี ความจําเปน ตองรับ วุฒิ การศึกษาในระดับ ปริญ ญาโทหรือระดั บ
ปริญญาตรี เนื่องจากเปนสาขาขาดแคลน หรือเปนบุคคลที่มีความสามารถสูง ใหสวนงานเรงดําเนินการจัดทํา
แผนสงเสริมสนับสนุนใหผูนั้นศึกษาตอเพื่อใหไดระดับปริญญาเอก โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
รอยละ 68

รอยละ 70.13

หมายเหตุ
(และกําลังอยูระหวางลาศึกษาอีกจํานวน)
144 คน

(3) กํากับติดตามใหสวนงานจัดทําแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรในสวนงาน
กองการเจาหนาที่ไดจัดทําระเบียบใหบุคลากรสายวิชาการตองสรางผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนตองเขาสูตําแหนงชํานาญการในระยะเวลาที่กําหนด (5.1-6-29) และไดดําเนินการจัดทํา
โครงการศาสตราจารยแบบกาวกระโดด (5.1-6-30) เพื่อเปนการกระตุน และสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ
มีแรงจูงใจในการสรางผลงานเพื่อความกาวหนาของตนเอง พรอมทั้งไดกํากับติดตามใหสวนงานจัดทําแผนการ
เข าสู ตํ าแหน งทางวิ ช าการของบุ ค ลากรในส ว นงานส งมาที่ ก องการเจ า หน า ที่ (5.1-6-31) โดยมี ผ ลการ
ดําเนินงานดังนี้
ประเภทบุคลากร เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
สายวิชาการ รอยละ 48 รอยละ 49.70
สายสนับสนุน รอยละ 48 รอยละ 26.20
(4) จัดทําระบบการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) กองการ
เจาหนาที่ไดใหความรูและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลตามทฤษฎีการเรียนรู 70 : 20 : 10 และ
สรางความเขาใจตัวระบบ ใหกับบุคลากรทุกประเภทโดยเฉพาะบุคลากรที่เปนผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากรบุคคล (5.1-6-32) โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
เปาหมาย จํานวนสวนงานทั้งหมด จํานวนสวนงานที่มีการดําเนินการ ผลการดําเนินงาน
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
คิดเปนรอยละ
รอยละ 60
43 สวนงาน
17 สวนงาน
รอยละ 39.53
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(5) ดําเนินการพัฒนากฎ ระเบียบ และขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมอบใหกองการเจาหน าที่ ดําเนิ นการพัฒ นากฎ ระเบี ยบ และ
ขอบังคับ ตามนโยบายของทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยและตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยจัดทํารางฯ เสนอให
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอที่ประชุม กบม. พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดผล
การดําเนินงานดังนี้ (5.1-6-33)
จํานวนกฎ ระเบียบ และขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่ตองดําเนินการทบทวน/ปรับปรุง
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
จํานวนกฎ ระเบียบ และขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหาร - ประกาศใชแลวจํานวน 16 เรื่อง
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ตองดําเนินการ - อยูในระหวางการพิจารณา เปนวาระสืบเนื่อง
ทบทวน/ปรับปรุง จํานวน 22 เรื่อง
จํานวน 6 เรื่อง
รายชื่อกฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่ไดดําเนินการทบทวน/ปรับปรุง
1. มาตรฐานกําหนดตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย
2. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน
3. ระเบี ย บว า ด ว ยการกํ า หนดวั น ทํ า งาน วั น ลา และการจ า ยค า จ า งระหว า งลาของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2560
4. แนวทางในการดํ า เนิ น การจั ดทํ าคูมือตามเงื่อนไขในสั ญ ญาจางของพนั กงานมหาวิท ยาลัย สาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ
5. หลักเกณฑ วิธีการ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
6. ระเบียบวาดวยการไปปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
7. ระเบียบวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชน (Talent Mobility)
8. ระเบียบวาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
9. หลั กเกณฑ และวิธี การพิ จ ารณาปรั บ วุฒิ พ นั กงานมหาวิทยาลั ย กลุ มวิช าการประเภทคณาจารย
ประจําเต็มเวลา ประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธิตและประเภทนักวิจัย
10. หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณากํ า หนดตํ า แหน ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย กลุ ม วิ ช าชี พ กลุ ม
อํานวยการ และกลุมบริการ ใหดํารงตําแหนงชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ
11. ระเบียบวาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
12. ระเบียบวาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบั ติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบั น
คูสัญญา ณ ตางประเทศ
13. แบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย
ระหวางทดลองปฏิบัติงาน
14. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561
15. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการประเภทคณาจารยโรงเรียน
สาธิต
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16. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2561
7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณ ภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณ ภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีกลไกกํากับติดตามใหทุกสวนงานดําเนินการประกันคุณภาพ
ซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทําหนาที่ในการวาง
นโยบายและแผนงานการประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และขอกําหนดของคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิ บั ติการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพของสวนงานตางๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้มี
สํ านั กงานประกั น คุ ณ ภาพเป น ส ว นงานถอดนโยบายสูการปฏิบั ติอยางเป น รูป ธรรม ในป การศึกษา 2560
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีการประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จํานวน 8
ครัง้ ตั้งแตชวงเดือนสิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงาน โดยดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ให มีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับ คณะ และระดั บ
สถาบันหรือมหาวิทยาลัย โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ตาม
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ กษา พ.ศ. 2557 ซึ่ งดํ าเนิ น งานตามแนวทางดังกลาวตั้งแตปการศึกษา 2557 จนถึงปจ จุบั น
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังดําเนินการประกันคุณภาพระดับสวนงานสนับสนุน และวิทยาเขต เพื่อใหมีการ
ประกันคุณภาพในทุกสวนงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญใน
การขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาที่มุ งสูความเปน เลิศ เพื่อใหเกิดการบริห ารจัดการศึกษาให มี
คุ ณ ภาพอย า งก า วกระโดดและยั่ ง ยื น โดยใช เกณฑ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ การดํ า เนิ น งานที่ เ ป น เลิ ศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เปนแนวทางในการบริหารจัดการองคการ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัตินโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศของ มก.
ป 2557-2561 ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งสํานักงานประกันคุณภาพ
ไดริเริ่มโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เปนสวนสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง
ตั้งแตการสื่อสารเรียนรูเกณฑ EdPEx การสรางทีมผูประเมิน ทีมพี่ เลี้ยง การนํารองกับคณะ และสวนงาน
สนับสนุนที่สมัครใจ การออกแบบการประเมิน และการติดตามประเมินผล เพื่อนํามาบูรณาการกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยไดดํ าเนิน งานประกัน คุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ ป
การศึกษา 2560 ดังนี้
7.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตร
ดําเนินการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ จํานวน 14 ตัวบงชี้ แตละหลักสูตรมีการดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับ อุด มศึกษา พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ ทั้งนี้ มีระบบและกลไกในการกํ ากับ ดูแล
กระบวนการดําเนินงานดังนี้
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1) มี คณะกรรมการวิ ช าการเป น ผูกํากับ ดูแ ลให เป น ไปตามขอบั งคั บ การบริห ารหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) มีการกําหนดแผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนใหทุกหลักสูตรและคณะปฏิบัติในทิศทาง
เดี ย วกั น โดยผ านความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุมคณะกรรมการการศึ กษา คณะกรรมการวิช าการ และสภา
มหาวิทยาลัย
3) ดํ า เนิ น การจั ด โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการบริห ารงานหลั ก สู ต ร ประจํ าป 2561 :
กระบวน การเรียนรู และการประเมินผูเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถเปลี่ยนแปลง
ผูเรียนไดทั้งความรู สติปญญาและทักษะ จนเกิดเปนผลลัพธของผูเรียน อีกทั้งผูสอนและผูบริหารหลักสูตรตอง
มีความรูความเขาใจในการวัดผล เครื่องมือการวัดผล และตัดสินผลใหสอดคลองกับผลลัพธที่ตองการใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียนทั้งระดับรายวิชาและหลักสูตร
4) นําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ โดยสํานักทะเบียน
และประมวลผล ตามโครงการจั ด จ า งพั ฒ นาระบบสารสนเทศบริ ห ารการศึ ก ษา (KU Educational
Administration Information System : KU-EAIS) โดยพัฒ นาจากระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติ
หลักสูตร ระบบ มคอ. มก. ออนไลน (หรือ KU-TQF online) ที่ใชอยูเดิมสูระบบการลงทะเบียน ระบบการจัด
ตารางเรียนตารางสอน ระบบเกรดออนไลน ระบบการออกใบรับรองตางๆ ตลอดจนใบปริญญาบัตร ระบบ
การใหบริการนิสิต (one stop service) ระบบประเมินออนไลน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)
5) กําหนดให ดําเนินการตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
6) มี ก ารจั ด โครงการประชุ ม ชี้ แ จงการทํ าหน า ที่ เลขานุ ก ารคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560 พรอมนําเสนอวิธีการใชงาน
ระบบฐานข อมู ลด า นการประกั น คุณ ภาพการศึ กษา ระดับ อุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่ อใหส ามารถ
ดําเนินการตรวจสอบ ยืนยันผลการประเมินฯ และสงรายงานผลการดําเนินงานในระบบ CHE QA Online ได
อยางถูกตอง
7) ดําเนินการประเมินฯ ชวงวันที่ 11 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2561 จํานวน 393 หลักสูตร
โดยทุกหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ทุกสิ้นปการศึกษาของทุกป ผานระบบ มคอ.7 ใน
ระบบ มคอ.ออนไลน ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น และระบบจะถายโอนขอมูลเขาระบบ CHE QA Online เพื่อ
ใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สําหรับผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในรอบป
การศึกษา 2559 ดําเนินการประเมินฯ 376 หลักสูตร มีหลักสูตรไดมาตรฐานจํานวน 372 หลักสูตร และมี 4
หลักสูตร ที่ไมไดมาตรฐาน
8) หลั งจากหลั ก สู ต รได รั บ ผลการประเมิ น ฯ แล ว ต อ งจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งใน มคอ.7
ออนไลน สงคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา และดําเนินการปรับปรุงใหเห็นผลในรอบปถัดไป
9) คณะกรรมการการศึกษา ไดดํ าเนิน การวิเคราะห ผ ลการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 และประเด็นขอเสนอแนะเพื่อใชในการพัฒนาการดําเนินงานหลักสูตร ป
การศึ ก ษา 2560 โดยคณะกรรมการวิ ช าการ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ได พิ จ ารณาให ค วาม
เห็ น ชอบประเด็ น การวิ เคราะห ผ ลการประเมิ น ฯ ดั ง กล า ว ในการประชุ ม ครั้ งที่ 11/2560 เมื่ อ วั น ที่ 6
พฤศจิกายน 2560 และไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560
7.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายใน
การกํากับติดตามคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ผานกลไกการขับเคลื่อน 2 แนวทาง ดังนี้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑประกันคุณภาพของ สกอ.
กําหนดใหทุกคณะดําเนินการประกันคุณภาพ ตาม 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ มี
ระบบและกลไกในการกํากับดูแลกระบวนการดําเนินงานดังนี้
1) มีคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพเปนผูกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินระดับคณะ ตาม 5 องคประกอบคุณภาพ 13 ตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมิ น ตามคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2) มีการประชุมชี้แจงแนวทางประเมินฯ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินใหทุกหนวยงาน
ทราบเป น ประจําทุ กป เพื่ อใหทุกสวนงานสามารถดําเนิน งานประกัน คุ ณ ภาพ และเตรียมรับ การประเมิ น
คุณภาพภายในตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินใหเปนไปในทิศทางที่กําหนด
3) กํ า หนดให ทุ ก คณะจัดทํ ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ตามรอบป ก ารศึ กษา
2560 ในระบบ CHE QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ผานระบบ
CHE QA Online
4) กํ า หนดให ดํา เนิ น การประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ คณะ ป การศึ กษา
2560จํานวน 29 คณะ ระหวางวันที่ 4 – 28 กันยายน 2561 โดยผลการประเมินฯ จะปรากฏในตัวบงชี้ที่ 5.2
สวนในรอบปการศึกษา 2559 ดําเนินการประเมินระหวางวันที่ 14 - 30 กันยายน 2560 จํานวน 29 คณะ
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 5 องคประกอบคุณภาพ 13 ตัวบงชี้ สําหรับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จํานวน 29 คณะ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 3.96 คะแนน
ไดคุณภาพระดับดี โดยคณะที่มีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดีมาก จํานวน 6 คณะ ไดคุณภาพระดับดี
จํานวน 19 คณะ และไดคุณภาพระดับพอใช จํานวน 4 คณะ
5) หลังจากคณะไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแลว ภายใน 1
เดื อ น ต อ งจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง (สปค.01) ส ง มหาวิ ท ยาลั ย และรายงานผลการดํ า เนิ น งานให
มหาวิทยาลัยทราบตามแบบ สปค.02 เพื่อติดตามผลเปนประจําทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน อยางตอเนื่อง
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศตามแนวทาง EdPEx
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2561 มีมติเห็นชอบใหนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ มาดําเนินการในระดับคณะ
ดังนี้
1) กําหนดใหทุกคณะใชระบบการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศตามเกณฑ
(EdPEx) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป
2) ให ย กเวน การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในรับ คณะตามเกณฑ ของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษา (สกอ.) แต ให ทุ กคณะรายงานข อ มู ล พื้ น ฐาน (Common Data Set) บนระบบ
CHEQA Online
3) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัยใชเกณฑ
ประเมินคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4) สงเสริมใหนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) พัฒนา
ไปสูการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยเตรียมความพรอมผูบริหาร บุคลากร และ
ทรั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รองรั บ นโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู ค วามเป น เลิ ศ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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พัฒนาคุณภาพ

กลไกการขับเคลื่อน

 ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2560
1) จัดทํา KU-EdPEx Roadmap ปการศึกษา 2560 – 2564 เพื่อใหเห็นทิศทางในการ

2) จัดทําคูมือเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ระดับคณะ ของ มก. ปการศึกษา
2560 เพื่อเปนแนวทางใหคณะไดทําความเขาใจเกณฑในระยะเริ่มตน
Framework KU-EdPEx ระดับคณะ 6 หมวดกระบวนการ  32 ขอคําถาม
หมวด 1 การนําองคการ
6 ขอคําถาม
หมวด 2 กลยุทธ
5 ขอคําถาม
หมวด 3 ลูกคา
6 ขอคําถาม
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
5 ขอคําถาม
หมวด 5 บุคลากร
5 ขอคําถาม
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
5 ขอคําถาม
3) ดํ าเนิ น โครงการบ ม เพาะคุ ณ ภาพการศึก ษาให กับ คณะนํ ารอ งที่ มี ผ ลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป และสมัครใจเขารับการบมเพาะ จํานวน 4 คณะ ประกอบดวย คณะ
ประมง คณะวนศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
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ตนเองกับทุกคณะ

4) ดําเนินโครงการชุดความรู EdPEx เพื่อสรางความเขาใจในเกณฑ และวิธีการประเมิน

กิจกรรม

1. KU-EdPEx Criteria

ระยะเวลา
รุนละ วัน 1

วิธีการ
บรรยาย /
/ตัวอยาง
กรณีศกึ ษา

รุนละ วัน 2

บรรยาย/
ตัวอยาง /
/กรณีศกึ ษา
กิจกรรมกลุม
อภิปราย

วันที่ 61 .ค.พ 18

2. KU-EdPEx SelfAssessment + Report
Writing
• ระดับคณะ วันที่ 61 .ค.ส 31-30
• ระดับสวนงานสนับสนุน วันที่ -20
61 .ย.ก 21

ประโยชนที่จะไดรับ

1) มีความเขาใจในเจตนารมณของการใชเกณฑ KU-EdPEx
เพื่อขับเคลื่อนองคกร
2) มีความเขาใจในองคประกอบของเกณฑ KU-EdPEx หมวด
7–1
1) มีความเขาใจการประเมินองคกรตามเกณฑ EdPEx

และวิเคราะหหาโอกาสในการปรับปรุง )OFI(
2) มีความเขาใจหลักการเขียนรายงานตามเกณฑ EdPEx
ที่มีความครอบคลุมตามมิติการประเมินกระบวนการ
(ADLI) และมิติผลลัพธ )LeTCI)

5) กําหนดรูป แบบการประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานเพื่ อการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560 ดังนี้
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1) กลุมเปาหมาย ป
การศึกษา 2559 และ
2560

2) รูปแบบการประเมิน
ปการศึกษา 2559

3) รูปแบบการประเมิน
ปการศึกษา 2560

กลุม ที่ 1
2 คณะ
คณะวิทยาศาสตร
และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

กลุมที่ 2
กลุม ที่ 3
4 คณะ
23 คณะ
ที่ไมอยูในกลุมที่ 1 และ 2
คณะประมง คณะวน
ศาสตร
คณะมนุษยศาสตร และ
คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
พิจารณาในประเด็น
พิจารณาในประเด็นตอไปนี้
• คณะ
ตอไปนี้
• โครงรางองคการ (OP)
วิทยาศาสตร
• โครงรางองคการ
• การวิเคราะหหวงโซคุณคา
ประเมินตาม
(OP)
(Value Chain) ตามพันธ
รูปแบบของ
กิจ และดานการบริหาร
Grow Project • การวิเคราะหหวงโซ
จัดการ รวมถึงระบบการ
คุณคา (Value
ของ สกอ.
วัดผลการดําเนินงาน
Chain) ตามพันธกิจ
• คณะอุตสาหกรรม
และดานการบริหาร • แผนปรับปรุงระบบงาน
เกษตร ประเมิน
จัดการ รวมถึงระบบ • ผลลัพธการดําเนินงาน
ตามรูปแบบของ
การวัดผลการ
หมวด 7 หัวขอ 7.1 – 7.5
Incubation
ดําเนินงาน
Project
รุน 2 ของ สกอ. • แผนปรับปรุง
ระบบงาน และหมวด
อื่นๆ ที่คณะ
วิเคราะหวาเปน
ชองวาง (Gap) ที่
ตองแกไข
• ผลลัพธการ
ดําเนินงานหมวด 7
หัวขอ 7.1 – 7.5
เหมือนปการศึกษา พิจารณาในประเด็น
พิจารณาในประเด็นตอไปนี้
• โครงรางองคการ (OP)
2559
ตอไปนี้
• โครงรางองคการ
• ประเมินตนเองตามแบบ
(OP)
Simplified SelfAssessment Tool
• ประเมินตนเองตาม
แบบ Simplified
• ผลลัพธการดําเนินงาน
Self-Assessment
หมวด 7 หัวขอ 7.1 – 7.5
Tool
(ขอมูล 3 ปยอนหลัง) และ
รายงานขอมูลตามตัวชี้วัดที่
• ผลลัพธการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อ
หมวด 7 หัวขอ 7.1 –
7.5 (ขอมูล 3 ป
การขับเคลื่อน Ranking
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กลุม ที่ 1

4) ทีมผูประเมิน ปการศึกษา
2559 และ 2560

5) ระยะเวลาการประเมิน

กลุมที่ 2
ยอนหลัง) และ
รายงานขอมูลตาม
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย
กําหนด เพื่อการ
ขับเคลื่อน Ranking
• ดําเนินการ Post
Validation
ผูประเมินฯ จาก ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนที่
สกอ.
ปรึกษาในโครงการ
เตรียมความพรอมฯ 1
คน และทีมผูประเมินฯ
EdPEx มก. 2 คน
ตามกําหนดการของ
ลงพื้นที่เพื่อติดตาม
สกอ.
ความกาวหนาเปนระยะ
(ตามแผนในโครงการฯ)

กลุม ที่ 3

ทีมผูประเมินฯ EdPEx มก. 3
คน

ไมลงพื้นที่ประเมินฯ แตมีการ
จัดทํารายงานขอมูลปอนกลับ
(Feedback) ใหคณะ และมีการ
ลงพืน้ ที่ติดตามผล
• ปการศึกษา 2559 ในชวง
เดือน พ.ค. – ส.ค. 2560
• ปการศึกษา 2560 ในชวง
เดือนธ.ค. 2560 – ม.ค.
2561
6) ประชุ มที มพี่ เลี้ ย ง EdPEx มก. เพื่ อดํ าเนิ น การวิเคราะหรายงานผลการดํ าเนิ น งาน
ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 และหาแนวทางการชวยเหลือคณะ
7) ดํ าเนิ น โครงการคลิ นิ ก โดยจั ด ที ม พี่ เลี้ ย ง EdPEx มก. จํ านวน 8 ที ม ทํ า หน าที่ ให
คําปรึกษาในการพัฒนาปรับปรุงคณะ โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ดังนี้
(1) เพื่อชี้แจงขอมูลปอนกลับที่ไดจากการวิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานของคณะ
ในปการศึกษา 2559 ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก โครงรางองคการ Value Chain ตามพันธกิจ ตัวชี้วัด
ผลลัพธหมวด 7 และแผนปรับปรุงตามพันธกิจ
(2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของคณะทั้งที่เปนจุดเดน และประเด็น
ปญหาในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศที่คณะเผชิญอยู อันจะนําไปสูการหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน
8) กํ า หนดให ทุ กคณะแต งตั้งที ม EdPEx ของคณะ เพื่ อเป น ที ม ขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นา
คุณภาพ โดยมีแนวทางการจัดทีมงานฯ ดังนี้
(1) ทีมงานฯ มีจํานวนไมเกิน 5 คน (ไมรวมคณบดี)
(2) มีความสมัครใจ และเต็มใจรวมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะสูความเปนเลิศ
(3) ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารคณะในชุดปจจุบัน หรืออดีตผูบริหารคณะ หรืออาจารย
ประจําที่มีประสบการณการบริหารตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชา จํานวนไมเกิน 4 คน
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(4) หัวหน าสํ านั กงานเลขานุการคณะ หรือหัวหนางาน ที่ เป นบุ คลากรสายสนับ สนุ น
จํานวน 1 คน
7.3 การประกันคุณภาพภายในสวนงานสนับสนุน การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศ ระดับสวนงานสนับสนุน ไดดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2557 และในปการศึกษา 2560 ไดมีประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศตาม
เกณฑ EdPEx ระดับสวนงานสนับสนุน เปนกลไกสําคัญในการใหคําปรึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
สวนงาน โดยกําหนดใหสวนงานสนับสนุนนําเกณฑ KU-EdPEx ตามคูมือเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศ ระดับสวนงานสนับสนุน ของ มก. เปนแนวทางในการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2559 - 2560
ยกเวนการประเมินฯ สํานักงานอธิการบดี ไมประเมินเต็มรูปแบบเหมือนสวนงานสนับสนุนอื่นๆ เนนหมวด 3
ลูกคา หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ และการปรับปรุงงาน โดยเฉพาะการบูรณาการงานขาม
หนวยงาน สําหรับกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ ระดับสวนงานสนับสนุน สอดคลอง
กับระดับคณะตามที่ไดกลาวมาแล
 ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2560
1) ดําเนินโครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาใหกับสวนงานนํารองที่ผูบ ริหารมีความ
สมัครใจนําแนวทางตามเกณฑ EdPEx ไปดําเนินการ รวมถึงมีผลการดําเนินงานเริ่มเปนระบบ จํานวน 3 สวน
งาน ประกอบดวย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สํานักหอสมุด และ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
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2) ดําเนินโครงการชุดความรู EdPEx เพื่อสรางความเขาใจในเกณฑ และวิธีการประเมิน
ตนเองกับทุกสวนงานสนับสนุน โดยมีกิจกรรมดําเนินการสอดคลองกับที่ทําใหกับคณะ
3) กําหนดรูปแบบการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศ ระดับสวนงานสนับสนุน ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560 ดังนี้
ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา 2560
1) รูปแบบการ
พิจารณาในประเด็นตอไปนี้
พิจารณาในประเด็นตอไปนี้
• โครงรางองคการ (OP)
• โครงรางองคการ (OP)
ประเมิน
• รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ
• รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ
EdPEx ของ มก. หมวด 1, 3, 4, 6
EdPEx ของ มก. หมวด 1 – 6
ทั้งนี้ หากสวนงานใดมีความพรอมที่ • ประเมินตนเองตามแบบ Simplified
จะรายงานผลการดําเนินงานในหมวด
Self-Assessment Tool
อื่นๆ ดวย สามารถรายงานเพิ่มเติม • ผลลัพธการดําเนินงานหมวด 7 หัวขอ
ได
7.1 – 7.5
• ผลลัพธการดําเนินงานหมวด 7 หัวขอ • แผนปรับปรุง (Improvement Plan)
7.1 – 7.5
จากขอเสนอแนะของกรรมการฯ ใน
รอบปการศึกษา 2559
• แผนปรับปรุง (Improvement Plan)
การใหคะแนน ตามแนวทางที่ มก.
จากการวิเคราะหตนเอง
กําหนด แบงเปน 0 – 5 คะแนน
การใหคะแนน ตามแนวทางที่ มก.
กําหนด แบงเปน 0 – 5 คะแนน
2) ทีมผูประเมิน
ทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก. จํานวน 3 – 4
ทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก. จํานวน 3 – 4
คน
คน
3) ระยะเวลาการ
ลงพื้นที่ประเมินฯ เดือน พ.ย. 60 – ม.ค. ไมมีการลงพื้นที่ประเมินฯ แตใหสวนงาน
ประเมิน
61
สงรายงานผลการดําเนินงานภายในเดือน
ธ.ค. 60 และทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก. จะ
ลงพื้นที่เพื่อใหคําปรึกษาและติดตามผล
การปรับปรุง ซึ่งกําหนดดําเนินการ 4
เดือน/ 1 ครั้ง
4) ประชุมทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก. เพื่อดําเนิ นการวิเคราะห รายงานผลการดําเนิ นงานตาม
เกณฑ EdPEx ระดับสวนงานสนับสนุน ปการศึกษา 2559 และหาแนวทางการชวยเหลือสวนงาน
5) ดําเนินโครงการคลินิกโดยมีทีมพี่เลี้ยง EdPEx ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศตามเกณฑ EdPEx ระดับสวนงาน
สนับสนุน ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในการพัฒนาปรับปรุงสวนงาน โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ดังนี้
(1) เพื่อใหขอคิดเห็นการจัดทําแผนปรับปรุงของสวนงานสนับสนุน และใหคําแนะนําใน
การพัฒนาแผนปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
(2) เพื่อใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศตามเกณฑ EdPEx ของสวนงานสนับสนุน
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6) กําหนดใหทุกสวนงานแตงตั้งทีม EdPEx ของสวนงาน เพื่อเปนทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพ โดยมีแนวทางการจัดทีมงานฯ สอดคลองกับทีม EdPEx ของคณะ
7.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกัน
คุณภาพตาม 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ มีระบบและกลไกในการกํากับดูแลกระบวนการดําเนินงานดังนี้
1) กําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ในระดับสถาบัน
2) มี ก ารประชุ ม ติ ด ตามการจั ด ทํ า รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 โดยผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิพิเศษ เพื่อใหขอเสนอแนะและแนว
ทางการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้ที่กําหนดใหสามารถสะทอนผลการดําเนินงานได
อยางชัดเจน
3) ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ชวงวันที่ 18 – 20 ตุลาคม
2561 สําหรับผลการประเมินฯ ในรอบปที่ผานมา ดําเนินการระหวางวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560 จํานวน 3
วิท ยาเขต ตาม 5 องค ป ระกอบ 13 ตั ว บ งชี้ มี คะแนนเฉลี่ย ในภาพรวม 3.48 ไดคุ ณ ภาพระดับ พอใช ซึ่ ง
วิทยาเขตกําแพงแสน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 3.85 คะแนน ไดคุณภาพระดับดี รองลงมาคือ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.43 คะแนน ไดคุณภาพระดับพอใช สวนวิทยาเขต
ศรีราชา มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.17 คะแนน
4) ดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ช ว งวั น ที่ 6-9
พฤศจิ กายน 2561 สํ า หรับ ผลการประเมิ น ฯ ในรอบป ที่ ผานมา ดําเนิ น การระหวางวัน ที่ 9-11 และ 15
พฤศจิกายน 2560 มีผลการประเมินคุณภาพไดคะแนนเฉลี่ย 3.76 อยูในระดับดี
5) เมื่อวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแลว ภายใน 1
เดือน ตองจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง สปค.01 สงมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัย
ทราบตามแบบ สปค. 02 เปนประจําทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน อยางตอเนื่อง
สํานักงานประกันคุณภาพ เปนสวนงานที่ทําหนาที่เปนกลไกในการสงเสริม ถายทอด และเผยแพร
ความรูดานการประกันคุณภาพสูประชาคมทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรู
ดานการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ พรอมทั้งมีการถายทอดองคความรูสูการ
ปฏิบัติที่เปนไปตามมาตรฐาน เพื่อทุกสวนงานนํ าความรูไปใชดําเนิ นงานประกัน คุณภาพของสวนงาน ซึ่ง
สํานักงานประกันคุณภาพ ไดนําผลสรุปจากการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา มาปรับปรุงการดําเนินงาน ทั้งใน
เรื่อง 1) การจัดอบรมพั ฒ นาและสรางทีมผูประเมินฯ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สถาบัน เพื่อรองรับการ
ประเมินฯ 2) การจัดทํา Framework การประเมินสวนงานสนับสนุนใหมีภาษาที่อานเขาใจงายขึ้น 3) การจัด
โครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศตามเกณฑ EdPEx เชน
โครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ระดับสวนงานสนับสนุน จํานวน 3 หนวยงาน โดยจัดใหมี
การประชุมชี้แจง 1 ครั้ง จัด Pre-validation 1 ครั้ง การจัดอบรมเกณฑ EdPEx และเครื่องมือการบริหาร
รวม 7 ครั้ง โครงการคลินิกใหคําปรึกษา การลงพื้นที่ใหคําปรึกษาหนวยงานตางๆ จํานวน 20 คณะ และ 9
สวนงานสนั บสนุน รวมทั้งโครงการอบรมชุดความรู EdPEx ระดับคณะ ซึ่งไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิ เปน ที่
ปรึกษาโครงการฯ เพื่อใหคําแนะนําสวนงานตางๆ
สําหรับผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ที่ผาน
มา ทั้ งในระดั บ หลั กสู ต ร ระดั บ คณะ ระดั บ ส ว นงานสนั บ สนุ น และระดับ วิ ทยาเขต โดยพิ จ ารณาผลการ
ดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) สํานักงานประกันคุณภาพได
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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จั ด ทํ า สรุ ป รายงานการวิ เคราะห ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2559 เพื่อนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตามหนังสือ
ที่ ศธ 0513.143/919 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ที่ 5.1
7 ขอ
7 ขอ
5.00 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

การประเมินเปาหมาย
บรรลุ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.1-1-1
SWOT Analysis เพื่อการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 10 ป พ.ศ. 2556-2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-1-2
แผนยุทธศาสตรระยะ 10 ป พ.ศ. 2556-2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-1-3
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางกรอบ
นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารและพัฒนา
5.1-1-4
5.1-1-5
5.1-1-6
5.1-1-7
5.1-1-8
5.1-1-9
5.1-2-1
5.1-2-2
5.1-2-3
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป
(พ.ศ. 2560 – 2571)
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในปบัญชี 2560
แผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนปฏิบัติการประจําปบัญชี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนกลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศแตงตั้งคณะทํางานกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนและกําหนดวิธีวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เอกสารการจัดทําตนทุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารผลการคํานวณตนทุนระดับคณะ
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.1-2-4
เอกสารผลการประเมินหลักสูตร แสดงคะแนนรายตัวบงชี้ จากระบบ CHE QA
5.1-2-5
เอกสารตนทุนตอหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนก
ตามระดับปริญญา ปงบประมาณ 2560
5.1-2-6
เอกสารขอมูลการเงิน (รายได- รายจาย) ของคณะ ปงบประมาณ 2560
5.1-3-1
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561
5.1-3-2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1-3-3
คูม ือการบริหารความเสี่ยง
5.1-3-4
รายละเอียดการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561
5.1-3-5
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
5.1-3-6
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-3-7
บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
5.1-3-8
รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงหลังจัดการความเสี่ยงแลวเสร็จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
5.1-4-1
- แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556 - 2565)
- แผนปฏิบัติการประจําปบัญชี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-4-2
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอบ 12 เดือน)
5.1-4-3
การนําระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) สูการปฏิบัติดานการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-4-4
ขั้นตอนการเสนอเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-4-5
ปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.1-4-6
คูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2559
5.1-4-7
โครงการเสริมสรางศักยภาพผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สูความเปนเลิศ (KU Empowering Executives for Excellence)
5.1-4-8
ผลงานรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11 ประจําป พ.ศ. 2560
5.1-4-9
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราเงินชวยเหลือบุคลากร
ผูประสบภัย
5.1-4-10
ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ใหบุคลากรลาศึกษาตอ และไปปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
5.1-4-11
- ระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราเงินชวยเหลือนิสิตผูประสบภัย
5.1-4-12
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหทุนนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. 2558
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.1-4-13
รายงานผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต อ หลั ก สู ต รและมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560 ภาพรวมมหาวิทยาลัย
5.1-4-14
- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
5.1-4-15
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดนโยบายในการบริหารงาน
เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-4-16
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนาที่ 20 และหนาที่ 25)
5.1-4-17
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 มาตรา 20 องคประกอบ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.1-4-18
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ
5.1-4-19
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2560
5.1-4-20
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558
ในการแต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห ารส ว นงาน การกํ า หนดจํ า นวน
คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของผูบริหาร รวมถึงการมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาที่
แทน และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติหนาที่แทน สามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
http://autonomy.ku.ac.th/new/
5.1-4-21
คําสั่งแตงตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดี
5.1-4-22
คําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดี
5.1-4-23
คําสั่งแตงตั้งผูชวยอธิการบดี
5.1-4-24
ระเบี ย บ คํ าสั่ ง มอบอํ านาจให ร องอธิ ก ารบดี และหั ว หน าส ว นงานมี อํ านาจในการ
พิจารณาอนุมัตเิ รื่องตางๆ แทนรักษาการอธิการบดี
5.1-4-25
มอบอํานาจ และมอบหมายภารกิจใหผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีวิทยาเขต
5.1-4-26
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2559
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาการอุทธรณ
พ.ศ. 2559
- ข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วา ด ว ยการรอ งทุ ก ข แ ละการพิ จ ารณาเรื่อ ง
รองทุกข พ.ศ. 2559
5.1-4-27
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดเขตการศึกษาเปนวิทยาเขต
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 2/2559
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หมายเลขเอกสาร
5.1-5-1
5.1-5-2
5.1-5-3
5.1-5-4
5.1-5-5

5.1-5-6
5.1-5-7
5.1-5-8
5.1-5-9
5.1-6-1
5.1-6-2
5.1-6-3
5.1-6-4
5.1-6-5
5.1-6-6
5.1-6-7
5.1-6-8
5.1-6-9
5.1-6-10
5.1-6-11

ชื่อเอกสาร
ใหดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
-นโยบายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560-2561
-รูปแบบการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- แผนการดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560
โครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา
2560-2561”
โครงการสัมมนาการจัดการความรูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรูดวยระบบ KU
Workplace
- บันทึกแจงเวียนใหสวนงานรายงานความกาวหนาการจัดการความรู รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการรายงานความกาวหนาการจัดการความรู รอบ 6 เดือน
-โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง “การติดตามความกาวหนาในการดําเนินการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560”
-รายงานผลการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560”
โครงการวันแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครัง้ ที่ 5
หนวยงานและผลงานที่นําเสนอเขาประกวดรางวัล “KU-KM Best Practice Awards”
และ “KU-KM Mart Award”
ผลงานที่ไดรับรางวัล “KU-KM Best Practice Awards” และ “KU-KM Mart
Award”
Website กองการเจาหนาที่ และ KU workplace (KU-KM community)
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 - 2571)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป พ.ศ. 2556 – 2560
แนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงานในวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี
(รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน)
แนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อัตราที่คงเหลือและ
ถือเปนอัตราสวนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มติที่ประชุม ก.บ.ม. ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ มก.
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ มก.
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
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หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.1-6-12
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-6-13
คณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเดนและวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2560
5.1-6-14
รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกรางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร เปนรางวัลสงเสริมคนดี
มีคุณธรรม ประเภทอาจารยระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณธรรม
5.1-6-15
แผนการจัดโครงการและกิจกรรมการจัดอบรมและสัมมนา ประจําป 2561
5.1-6-16
สรุปโครงการจัดอบรม/สัมมนา พรอมทั้งขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการอบรม/
สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ
5.1-6-17
ระบบประเมินการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(https://eassess.ku.ac.th/) และสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารยรวมถึงแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา (สามารถ Login
เพื่อดูรายละเอียดผลการประเมินการสอนของอาจารยไดเฉพาะผูบริหารระดับสูงที่
เกี่ยวของเทานั้น)
5.1-6-18
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการดําเนินการกับอาจารยผูสอนที่ไมสง
หรือแกไขคะแนนตามเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา
5.1-6-19
คณะทํางานการจัดทําระบบ มคอ. ออนไลน
5.1-6-20
ระบบการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ.5
5.1-6-21
หนังสือจรรยาบรรณและโปสเตอรจรรยาบรรณอาจารยแจกใหคณะ ภาควิชาและ
วิทยาเขตนําไปติดบอรดและแจกคณาจารย
5.1-6-22
ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ
ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2551
5.1-6-23
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553
5.1-6-24
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-6-25
การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2560
5.1-6-26
แผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ มก. ประจําป 2560 – 2561
5.1-6-27
บันทึกขอความ เรื่อง ขอใหจัดสงรายงานขอมูลอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
5.1-6-28
ประกาศ กบม. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา
5.1-6-29
ขอบั งคั บ มก. วาด ว ยการบริห ารงานบุ คคลพนั กงานมหาวิทยาลั ยของมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2558
5.1-6-30
โครงการเพิ่มศาสตราจารยแบบกาวกระโดด
5.1-6-31
ภาพรวมจํานวนบุคลากรที่จะเขาสูตําแหนงทางวิชาการตามแผนของสวนงาน
248

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.1-6-32
หนังสือเวียน เรื่อง ขอใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
และใบมอบหมายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยของสวนงาน
5.1-6-33
www.person.ku.ac.th
5.1-7-1
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ป 2557–2561
5.1-7-2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11/2557
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
5.1-7-3
คูมอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
5.1-7-4
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
5.1-7-5
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต ประจําปการศึกษา 2560
5.1-7-6
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
5.1-7-7
KU-EdPEx Road Map 2018-2022
5.1-7-8
คูมือเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ระดับคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2561
5.1-7-9
รายงานผลโครงการเตรียมความพรอมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-7-10
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 30 มีนาคม 2561
5.1-7-11
แนวทางการจัดทีมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของคณะ
5.1-7-12
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศตามเกณฑ EdPEx ระดับสวนงานสนับสนุน
5.1-7-13
คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับสวนงานสนับสนุน ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-7-14
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ระดับสวนงานสนับสนุน
ปการศึกษา 2559
5.1-7-15
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
5.1-7-16
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกรรมการนโยบาย
การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-7-17
สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.1-7-18
หนังสือที่ ศธ 0513.143/1265 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การติดตามผลการ
บริหารจัดการของหลักสูตรที่ไมผานตัวบงชี้ 1.1 ปการศึกษา 2559 และขอเสนอแนะ
เพื่อใชในการพัฒนาการดําเนินงานหลักสูตร ปการศึกษา 2560 ของคณะกรรมการ
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หมายเลขเอกสาร
5.1-7-19
5.1-7-20

ชื่อเอกสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2561

แหลงขอมูล : กองแผนงาน กองคลัง กองกลาง สํานักงานตรวจสอบภายใน กองการเจาหนาที่ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : กองแผนงาน กองคลัง สํานักงานประกันคุณภาพ กองกลาง สํานักงานตรวจสอบภายใน
กองการเจาหนาที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

ผลการบริหารงานของคณะ

ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

เปาหมาย

4.00 คะแนน

เกณฑการประเมิน

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

ผลการดําเนินงาน
ในป ก ารศึ ก ษา 2560 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตรมี ผ ลการบริ ห ารงานของคณะ แยกตามราย
องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบ องคประกอบ องคประกอบ องคประกอบ องคประกอบ
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
คณะเกษตร
4.49
5.00
5.00
5.00
4.50
คณะประมง
4.11
5.00
5.00
5.00
4.50
คณะวนศาสตร
4.01
5.00
3.00
3.00
3.50
คณะวิทยาศาสตร
4.33
5.00
5.00
5.00
5.00
คณะวิศวกรรมศาสตร
4.61
5.00
4.00
5.00
4.00
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.30
4.94
5.00
3.00
5.00
คณะสิ่งแวดลอม
4.57
4.67
5.00
5.00
5.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.24
5.00
3.00
4.00
4.50
คณะเกษตร กําแพงแสน
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
คณะวิศวกรรมศาสตร
3.97
5.00
2.00
2.00
4.50
กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและ
2.99
3.93
4.00
5.00
5.00
วิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
2.82
3.84
5.00
5.00
5.00
คณะวิศวกรรมศาสตร
3.48
4.47
5.00
5.00
5.00
ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวี3.33
4.23
3.00
5.00
4.50
นานาชาติ
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
3.80
4.69
5.00
4.00
4.50
คณะบริหารธุรกิจ
3.49
4.37
5.00
5.00
4.00
คณะมนุษยศาสตร
2.99
3.54
5.00
5.00
4.50
คณะวิทยาการจัดการ
2.82
4.03
5.00
5.00
5.00
คณะศึกษาศาสตร
4.42
5.00
5.00
4.00
4.50
คณะเศรษฐศาสตร
3.73
4.67
5.00
3.00
4.50
คณะสังคมศาสตร
3.13
4.67
4.00
4.00
4.50
คณะสัตวแพทยศาสตร
4.26
5.00
5.00
5.00
5.00
คณะสาธารณสุขศาสตร
2.59
5.00
5.00
5.00
4.50
คณะเทคนิคการสัตว
3.23
5.00
5.00
5.00
5.00
แพทย
คณะ
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เฉลี่ย
รวม
4.69
4.51
4.01
4.69
4.59
4.05
4.72
4.34
4.77
3.99
3.75
3.73
4.18
3.82
4.22
4.00
3.69
3.77
4.58
4.11
3.83
4.50
3.81
4.18

คณะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
ศรีราชา

องคประกอบ องคประกอบ องคประกอบ องคประกอบ องคประกอบ
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5

เฉลี่ย
รวม

3.16

4.97

3.00

2.00

3.50

3.53

2.45

4.39

4.00

4.00

3.00

3.22

1.77

2.91

3.00

3.00

4.00

2.57

4.34

5.00

5.00

5.00

4.50

4.62

2.85

4.67

4.00

4.00

4.50

3.77

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แยกตามรายคณะ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กลุมสาขา/คณะ
ภาพรวม มก.
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเกษตร
คณะประมง
คณะวนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสิ่งแวดลอม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะสาธารณสุขศาสตร
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คาเฉลี่ยคะแนน
4.08

ระดับคุณภาพ
ดี

4.69
4.51
4.01
4.69
4.59
4.05
4.72
4.34
4.77
3.99
3.75
3.73
4.18
3.82
3.22
3.53

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี

4.18
4.50
4.22
3.81

ดี
ดี
ดี
ดี
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กลุมสาขา/คณะ
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

คาเฉลี่ยคะแนน

ระดับคุณภาพ

4.00
3.69
4.58
4.11
3.83
4.62
3.77
3.77
2.57

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

ดี
ดี
พอใช

สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =
=

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน
118.23
29

= 4.08

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ที่ 5.2
4.00 คะแนน
4.08
4.08 คะแนน

การประเมิน
เปาหมาย
บรรลุ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.2-1
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา บนระบบ CHE QA Online
แหลงขอมูล : สํานักงานประกันคุณภาพ
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : สํานักงานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560

253

ตัวบงชี้ที่ 5.3

ระบบกํากับและการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เปาหมาย

5 ขอ

กรรมการ ประเมิน
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ประเมิน ตนเอง


1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ


2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1
และรายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา


3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ
ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ


4. นํ าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลั ก สู ต รและทุ ก คณะที่ ผ า นการพิ จ ารณาของ
กรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพือ่ พิจารณา


5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง


6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผลการดําเนินงานครบ 6 ขอ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติด ตามการดํ าเนิ น การประกัน คุณ ภาพหลักสูต รและคณะให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการ ดังนี้
มีการกําหนดแผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนใหทุกหลักสูตรและคณะปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน จํานวน 5 แผนภูมิ โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการ
วิ ช าก าร แ ล ะ ส ภ าม ห า วิ ท ย าลั ย (รา ย ล ะ เอี ย ด ต า ม เว็ บ เพ จ http://eduserv.ku.ac.th/data_
curri/FlowCurri_ new.v2.pdf) และในปการศึกษา 2560 ไดดําเนินการพิจารณาทบทวนแผนภูมิขั้นตอนทั้ง
5 แผนภูมิ อยูในระหวางการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ (ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่
2 กรกฎาคม 2561) ดังตอไปนี้
1) การบรรจุหลักสูตรใหมไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2) การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร
3) การเสนอขออนุมัตินําหลักสูตร/รายวิชาไปเปดสอนตางวิทยาเขต
4) การขออนุมัติเปดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
5) การขออนุมัติเปด/ปรับปรุง/ปด/ขอถอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้ การดําเนินงานตางๆ ของหลักสูตรที่เปดสอนในวิทยาเขต เมื่อผานการพิจารณาระดับคณะแลว
ตองนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการการวิชาการระดับวิทยาเขต กอนนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษารวมทั้งการดําเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตทุกหลักสูตรในทุกกรณีเมื่อผานการพิจารณาระดับ
คณะ วิทยาเขต แลวตองนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณากอนเขาสูการพิจารณา
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ก อ นนํ า เสนอเข า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการศึ ก ษา จากนั้ น เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามลําดับ
รายละเอียดปรากฏตาม “คําแนะนําการจัดทํามคอ. 2” แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติ
หลักสูตร/รายวิชา (5.3-1-1) คูมือการบริหารคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 และ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง ปรากฏบนเว็ บ เพจฝ า ยบริ ก ารการศึ ก ษา สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
(http://eduserv.ku.ac.th)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรณีหลักสูตรใชรวม อันเนื่องมาจากที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตและหลักสูตร/
รายวิชาสามารถใชรวมกันได และเมื่อวิทยาเขตมีการจัดการเรียนการสอนจนมีความเขมแข็ง มหาวิทยาลัยได
กําหนดแนวทางในการเสนอแยกเลมหลักสูตรเพื่อใหวิทยาเขตสามารถบริหารจัดการดวยตนเองรวมทั้งให
สามารถเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ/รับรองการเปดสอน (5.3-1-2) โดยใช
ขั้นตอนเดียวกันกับการเสนอขออนุมัติหลักสูตร และอยูในระหวางการพิจารณาของ สกอ.
สรุปโดยภาพรวมของระบบและกลไก ดังภาพ
การขออนุมตั ิหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขอ
อนุมตั ิหลักสูตร และการแจงเตือน
รอบระยะการปรับปรุงหลักสูตร
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:
8443/workflow/index.php)

- การขออนุมตั บิ รรจุหลักสูตรใหมไวในแผนฯ
- การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม และการขออนุมัติปรับปรุง
-

หลักสูตร
การเสนอขออนุมัตินาํ หลักสูตร/รายวิชาไปเปดสอนตางวิทยาเขต
การขออนุมตั ิเปดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
การขออนุมตั ิเปด/ปรับปรุง/ปด/ขอถอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

-

กก.บัณฑิตวิทยาลัย
กก.การศึกษา
กก.วิชาการ
สภามหาวิทยาลัย

ระบบสนับสนุนการดําเนินการหลักสูตร

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองคการนิสติ
- ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต/
-

อาจารย/ผูใชบัณฑิต
ระบบตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
ระบบการตรวจสอบรายวิชา/หลักสูตร

ดําเนินการหลักสูตร โดยคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เสนอปด/แกไข/ปรับปรุง
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ระบบ มคอ. มก. ออนไลน/
ระบบ KU-CUR
ประเมิน/ตรวจสอบ/สรุปผลการประเมิน
การดําเนินการหลักสูตรโดย สปค. /คณะกรรมการวิชาการ/
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

- รองอธิการบดี (วิชาการ)
- กก.บว./กก.กศษ./กก.วิชาการ/
สํานักงานประกันคุณภาพ
- สภามหาวิทยาลัย/ที่ประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

1.2 มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานหลักสูตรอยางตอเนื่อง อาทิ
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริห ารงานหลักสูตรประจําป 2560 : กระบวนการ
เรี ย น รู แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น ผู เรี ย น (เมื่ อ เดื อ น เม ษ า ย น -พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 6 0 ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด
ที่ujhttp://eduserv.ku.ac.th/ gallery.php?path=album/3/60tqf/) โดยการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
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จําเปนตองคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนและบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู (TQF) ชึ่งนอกจาก
จะพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและทันสมัยแลว กระบวนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลผูเรียนเปนสิ่งที่
ผูสอนและผูบริหารหลักสูตรจําเปนตองมีความรูความเขาใจ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถ
เปลี่ยนแปลงผูเรียนไดทั้งความรู สติปญญาและทักษะ จนเกิดเปนผลลัพธของผูเรียน อีกทั้งผูสอนและผูบริหาร
หลักสูตรตองมีความรูความเขาใจในการวัดผล เครื่องมือการวัดผล และตัดสินผลใหสอดคลองกับผลลัพธที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งระดับรายวิชาและหลักสูตร (5.3-1-3)
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร ประจําป 2561 : การเสริมทักษะการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รสํ า หรั บ อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร (เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2561 ดู ร ายละเอี ย ดที่
http://eduserv.ku.ac.th/album/1/61tqf/index.php) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารหลักสูตรของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหารหลักสูตร
1.3 มีการนํ าระบบสารสนเทศเพื่ อสนับ สนุนการบริหารการศึกษาอยางเต็ มรูปแบบ โดยสํานั ก
ทะเบียนและประมวลผล ตามโครงการจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU Educational
Administration Information System: KU-EAIS) (5.3-1-4) โดยพัฒนาจากระบบสนับสนุนกระบวนการขอ
อนุมัติหลักสูตร ระบบ มคอ. มก. ออนไลน (หรือ KU-TQF แบบออนไลน) ที่ใชอยูเดิมสูระบบการลงทะเบียน
ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน ระบบเกรดออนไลน ระบบการออกใบรับรองตางๆ ตลอดจนใบปริญญา
บัตร ระบบการใหบริการนิสิต (one stop service) ระบบประเมินออนไลน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(QAIS) ทั้ งนี้ มหาวิ ท ยาลั ย อยู ร ะหว า งการดํ า เนิ นการโครงการพั ฒ น าระบ บ บู ร ณ าการข อ มู ล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการขอมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อบูรณา
การขอมูลหลัก 4 ดานใหเชื่อมโยงกัน (ดานการบริหารการเงิน ดานการบริหารการศึกษา ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และดานการบริหารงานวิจัย) เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชสารสนเทศ รวมถึงควบคุม
คุณภาพขอมูลใหมีเอกภาพ ถูกตองครบถวนสมบูรณ และทันสมัย ชวยในการบริหารงานและการตัดสินใจ
จากขอมูลจริงในระดับมหาวิทยาลัย
1.4 การกําหนดและประกาศวันดําเนินการจัดทําขอมูลรายงานผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (มคอ.3-7) ในปฏิ ทิ น การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ดู ร ายละเอี ย ดที่
http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/calendar
1.5 ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ระบบ
มคอ.มก. ตั้งแตแบบฟอรม มคอ.3-7 รายละเอียดดูที่ https://tqf.cpe.ku.ac.th (5.3-1-5)
1.6 การมอบหมายคณะทํางานเพื่ อติดตามตรวจสอบหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแหงชาติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา ในรอบป
การศึ กษา 2560 ได มี การพิ จ ารณาเปลี่ย นแปลงอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต รและ/หรื ออาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบ
จํานวน 121 หลักสูตร รวมถึงมีการปดหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง
5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
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ดูรายละเอียดที่ https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=archive (5.3-1-6)
สรุปภาพรวมของการกํากับติดตามตรวจสอบหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
การดําเนินการ
ปการศึกษา เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ปดหลักสูตร หลักสูตรที่ไมได การติดตามในป
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
มาตรฐาน
การศึกษาถัดไป
2558
297
8
4
ผานเกณฑ
2559
130
12
4
ผานเกณฑ
2560
121
6
0
ทั้งนี้ ไมมีหลักสูตรใดที่ไมไดมาตรฐานติดตอกัน 2 ป
1.7 การดําเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะวิชา คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพเปนผู
กําหนดแนวทางการประเมิ นคุณ ภาพการศึกษา ตัวบงชี้และเกณฑ การประเมิน ระดั บคณะวิชา หนวยงาน
สนับสนุน และวิทยาเขต และสอดคลองกับ องคป ระกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑ ประเมิ นที่สํ านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด (5.3-1-7 ) โดยมีการประชุมชี้แจงแนวทางประเมินฯ ตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินใหทุกหนวยงานทราบเปนประจําทุกปเพื่อใหทุกหนวยงานสามารถดําเนินงานประกันคุณภาพและ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
2. มี ค ณะกรรมการกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานให เป น ไปตามระบบที่ กํ า หนดในข อ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
2.1 มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีวาระ 2 ป ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 24 ราย ประกอบดวย
รองอธิ ก ารบดี ฝ ายวิ ช าการ เป น ประธาน รองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเลือก
จากผูดํารงตําแหนงคณบดี เปนกรรมการ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการเปนเลขานุการ ผูอํานวยการสํานั ก
ทะเบี ย นและประมวลผลและเจ าหน าที่ สํ านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เป น ผู ช ว ยเลขานุ ก าร (5.3-2-1)
กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม เดื อ นละ 1 ครั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งต า งๆ ตามหน า ที่ ที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการชุดตางๆ กลั่นกรองเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1) คณะกรรมการวิ ช าการได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการการศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนระดับรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีจากทุกวิทยาเขต ผูแทนระดับ รองคณบดี/ผูชวย
คณบดีจากทุกคณะวิชา เพื่อใหครอบคลุมการบริหารและการกํากับติดตามการดําเนินงานดานพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมีวาระ 2 ป (5.3-2-2) มีการประชุมเพื่อดําเนินการตามระบบและกลไก
ในขอ 1 (เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง) และมีการพิจารณาแนวทางการดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรใหสอดคลอง
กั บ การเปลี่ ยนแปลงเกณฑ มาตรฐานหลั กสูตรฯ พ.ศ. 2558 การเรงรัด ในการปรับ ปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาและการตรวจสอบการแกไขหลักสูตร การยุติการใชหลักสูตรกรณีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ
การเสนอแนวทางในการเสนอแยกเลมหลักสูตรเพื่อใหวิทยาเขตสามารถบริหารจัดการดวยตนเอง สามารถ
เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ/รับรองการเปดสอน รวมทั้งติดตามการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร (5.3-2-3)
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เมื่อสิ้น สุดปการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก. ดําเนิ นการการพิ จารณาจากรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และสรุปผลการพิจารณารายงานตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ (ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการฯ) เพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร และ
คณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามลําดับ (5.3-2-4)
2) คณะกรรมการวิ ช าการได มี ก ารแต งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ
หลักสูตร ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนระดับรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีจากทุกวิทยาเขต ผูแทน
บัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก/สํานักงานที่เกี่ยวของ เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ประธานและ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การควบคุ ม กํ ากั บ ติ ด ตาม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร โดยมีวาระ 2 ป มีการประชุมเพื่อดําเนินการตามระบบและกลไกในขอ 1 พิจารณา
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
ขอกําหนดของคณะกรรมการวิชาการ ตลอดจนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตอ
คณะกรรมการวิชาการอยางนอยปละครั้ง เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
2.2 ในระดั บ วิ ท ยาเขต ทุ ก วิ ท ยาเขต มี ก ารแต งตั้ ง คณะกรรมการวิ ช าการ/คณะกรรมการ
การศึกษาการ เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามและพิจารณาการปรับปรุง/เปด/ปด รายวิชาและหลักสูตรตางๆ ที่
คณะวิ ช าของวิ ท ยาเขตพิ จ ารณาเสนอ ก อ นนํ าเสนอคณะกรรมการการศึ กษาในระดั บ ปริญ ญาตรี และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (5.3-2-5) เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามและ
พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่ผานการพิจารณาระดับคณะวิชา วิทยาเขต กอนนําเสนอ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาตอไป
2.4 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ (5.3-2-6) เพื่อทําหนาที่วาง
นโยบายประกั น คุ ณ ภาพให ส อดคล องกั บ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2545
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายในและมีการประเมินตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดในทุกระดับ และทําหนาที่กํากับติดตามการประเมินคุณภาพภายในใหเสร็จ
สิ้นตามระยะเวลาที่สามารถรวบรวมผลการประเมินสง สกอ.ตามที่กําหนดเปนประจําทุกป รวมทั้งนําเสนอผล
ประเมิน คุ ณ ภาพภายในเสนอต อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย และสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อ
พิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป
3. มี การจั ด สรรทรัพ ยากรเพื่ อสนั บสนุ น การดําเนิน งานของหลั กสูต รและคณะให เกิด ผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ นอกจากจะจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังคณะแลว ยัง
สนับสนุนใหกับหนวยงาน/คณะกรรมการ ดังนี้
3.1 จั ดสรรงบประมาณเพื่ อสนั บ สนุ น การทํ างานของคณะกรรมการการศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร โดยมี งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน สั งกั ด ฝ ายบริ ก ารการศึ ก ษา สํ านั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล รับผิดชอบดําเนินการ ในปงบประมาณ 2558 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุน เปนจํานวน
500,000 บาท และในปงบประมาณ 2559 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน เปนจํานวน 550,000 บาท
และงบประมาณประจําปบัญชี พ.ศ. 2560 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน เปนจํานวน 703,000 บาท
ไดแก
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1) การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการการศึ ก ษา และคณะทํ างานวิเคราะห ห ลั ก สู ต ร เพื่ อ เสนอ
ความเห็นแกคณะกรรมการการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประจําทุกเดือน โดยสนับสนุนคาเบี้ย
ประชุมแกคณะกรรมการการศึกษา และคาตอบแทนแกคณะทํางานวิเคราะหหลักสูตร
2) การจัดโครงการสัมมนา อบรม และ/หรือ ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและ
กํากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3.2 โครงการสหกิจศึ กษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญ ของการศึกษาที่
จะตองพัฒ นาศักยภาพนิสิตควบคูไปกับ ความเปนเลิศทางวิชาการและความชํานาญเชิงปฏิบัติการ เพื่อให
สอดคล อ งตรงตามความต อ งการของผู ใช บั ณ ฑิ ต ซึ่ งมี ร ะยะเวลาในการส งนิ สิ ต เข าปฏิ บั ติ งาน ณ สถาน
ประกอบการ ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตร โดยมีศูนยสหกิจศึกษา สังกัดฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล รับผิดชอบดําเนินการ ในปงบประมาณ 2558 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน เปนจํานวน
455,000 บาท และในปงบประมาณ 2559 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน เปนจํานวน 730,000 บาท
และงบประมาณประจําปบัญชี พ.ศ. 2560 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน เปนจํานวน 830,000 บาท
(5.3-3-2)
3.3 มหาวิทยาลัยจัดทําระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบและกลไกรวมถึงกระบวนการดําเนินงาน
ตามข อ 1 โดยใชทรัพยากรทั้ งดานบุ คลากร ครุภั ณฑ สถานที่ และงบประมาณรวมกัน ระหวางหน วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยโดยหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการ
คอมพิวเตอร สํานักหอสมุด สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิทยาเขตตางๆ โดยมีการดําเนินการใหบริการ
ระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต อาทิเชน การใหบริการเครือขายไรสาย KUWIN/KUWIN_WPA การใหบริการ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ KITS การใหบริการหองศึกษากลุมยอยแกนิสิตเพื่อการศึกษาเปนกลุม การใหบริการ
ห องปฏิ บั ติ การคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ การเรีย นการสอนวิช าบู ร ณาการ ห อ งการเรีย นการสอนทางไกลไป
วิทยาเขต หองประชุมทางไกล รวมถึงระบบสารสนเทศและซอฟตแวรลิขสิทธิ์สนับสนุนการดําเนินงานของ
หลั กสู ต ร ได แก ระบบสารสนเทศนิ สิ ต ระบบประเมิ น อาจารย ระบบสารสนเทศนิ สิต /อาจารยป ระเมิ น
หลักสูตร ระบบสืบคนขอมูลนิสิตบนอุปกรณ สื่อสารเคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบสารสนเทศรายงานผลการเรียนนิสิตสําหรับผูปกครอง ระบบสนับสนุน การตัดสินใจสําหรับผูบริการ
ระบบสืบคน งานวิจัย ระบบฐานงานขอมูลงานวิจัย ซอฟตแวรการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดีย ซอฟตแวรการ
จัดการเอกสารและการนําเสนอ เปนตน
3.4 มหาวิทยาลั ยไดจัดสรรเงิน งบประมาณที่ ไดรับ ประจําปและเงิน คาลงทะเบีย นของนิสิตคื น
ใหกับคณะและภาควิชาตามสัดสวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใหคณะวิชาสามารถดําเนินการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน อาทิ สื่อการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ สรางบรรยากาศวิชา
แหลงเรียนรูนอกชั้นเรียน และการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากร รวมทั้งภาควิชาที่ดูแลบริหาร
หลักสูตรสามารถดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้ง 6 องคประกอบ และตามแนวทาง 5
องค ป ระกอบสํ าหรับ การประเมิ น ระดั บ คณะวิช าโดยในปการศึ กษา 2560 นี้ มหาวิท ยาลัย ไดจัดสรรเงิน
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาคืนใหกับหนวยงาน คณะวิชา เปนจํานวน 2,825,243.40 บาท เพื่อ
นําไปใชในการดูแลและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ
3.5 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณประจําปสําหรับการการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน
สวนกลาง อาคารศูนยเรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 หองเรียน หองบรรยาย และหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการ
จั ด การเรี ย นการสอนของอาคารเรี ย นส ว นกลาง เช น ระบบโสตทั ศ นู ป กรณ ระบบสาธารณู ป โภค
สภาพแวดล อ มและภู มิ ทั ศ น ภ ายในอาคารให มี ค วามพร อ มสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนาดานกายภาพโดยตกแตงสถานที่ จัดสวน จัดใหมีสภาพแวดลอม
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ภูมิทัศนที่ดีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน จัดพื้นที่สําหรับนิสิตอานหนังสือ จัดกิจกรรม ไดแก อาคารพุทธ
เกษตร อาคารหอประชุม มก. อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ใหสามารถใชรวมกัน
กับทุกคณะ สถาบัน สํานัก และพัฒ นาปรับปรุงอาคารเรียนรวม จัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียนสวนกลาง
อํานวยความสะดวกดานการจราจรและรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดลอม
และภู มิทัศน ติ ดตั้ งระบบกลองวงจรป ด ตัด แตงตน ไม จัดสวน ปลูกตน ไม นอกจากนั้น ยังจัดรถโดยสาร
สวัสดิการใหบริการภายในมหาวิทยาลัย เปนการอํานวยความสะดวกใหกับนิสิต บุคลากร เพื่อใหเกิดความ
สะดวก สะอาด สวยงาม นาดู นาอยู ปลอดภัย โดยมีคาใชจายในการดําเนินการ เปนงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได จํานวนเงินประมาณ 159 ลานบาท
3.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรในการพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่ใหเต็มศักยภาพ มุงเนน
เปนประโยชนแกนิสิต ซึ่งในสวนพื้นที่หองโถงรับประทานอาหาร โรง
อาหารกลาง 1 (บาร ใหม ) สํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ได รั บ จั ด สรรงบ
ประมาณสนับสนุนวงเงิน 150,000-300,000 บาท สําหรับจัดบริการ
พื้ นที่ อานหนั งสื อแกนิ สิ ต ในช วงการเตรียมตัวสอบ Final exams
และเป น พื้ น ที่ ทํ างานกลุ ม (co working Space) ภายใต โครงการ
KU Night Eat & Read อยางตอเนื่องทุกรอบปการศึกษา เปนการ
เพิ่ มทางเลื อกที่ ต อบสนองความต องการ และตอบสนองไลฟ ส ไตล (lifestyle) ของนิสิตนนทรีรุน ใหม ใน
ปจจุบันมีการจัดพื้นที่ Green Zone เฟอรนิเจอรรักษโลกตามแนวคิด Upcycling จากราน Scrap lab คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร นอกจากนี้มีการจัดบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม (ฟรี) รองรับนิสิตที่เขามาใชบริการ
ซึ่งได รับ การสนั บ สนุ น จากบริษัท/ห างรานตางๆ อาทิ บริษัทสหพัฒ นพิบูล จํากัด บริษัท อายิโนะโมะโตะ
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ราน 7-Eleven บริษัทเครื่องดื่มกระทิง
แดง จํากัด บริษัทเบอรดี้ จํากัด สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ สหกรณ
ออมทรั พ ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ร า นค าโรงอาหารกลาง มก.รวมทั้ งคณะผู บ ริห ารมหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตรรวมเปน Sponsor และไดรับการตอบรับที่ดีจากนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นไดจาก
การประเมินผลความพึงพอใจตอการเขารับบริการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.42
3.7 สํ า นั ก หอสมุ ด ในฐานะหน ว ยงานสนั บ สนุ น การเรี ย น การสอน และการวิ จั ย ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได ดํา เนิ น การจั ดหาทรัพ ยากรสารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพและ
อิเล็ กทรอนิ กส ทั้งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ ไดแก หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัส ดุ และฐานขอมูล
ปจจุบันสํานักหอสมุดมีฐานขอมูลเพื่อใหบริการรวม 44 ฐาน ซึ่งเปนฐานที่สํานักหอสมุดบอกรับเอง 32 ฐาน
และฐานขอมูลที่ทาง สกอ. บอกรับใหอีก 12 ฐาน สําหรับจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการประเภท
ตางๆ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น จํานวน 576,930 ชื่อ/จํานวน 965,685 เลม
นอกจากนี้ เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตร ภาควิชา คณะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดมีการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู KU eBook
Collection ให บ ริ การสื บ ค น ได ที่ URL : http://lib.ku.ac.th/eresource สามารถสื บ ค น ขอมู ล ทรั พยากร
สารสนเทศ ข อมู ล หลั กสู ตร ภาควิ ช า คณะของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตรท้ัง 4 วิทยาเขต มีการดําเนิ น
โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน E-book 4plus ใหผูใชบริการ อาจารยประจําคณะมี
สว นร วมในการจั ดหา eBook ประกอบการเรี ย นการสอน และจัดทํ าเป น ฐานข อมู ล ที่ รวบรวม eBook ที่
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สํานักหอสมุดจัดซื้อเพื่อใหบริการ ซึ่งในดานการเรียน การสอน สํานักหอสมุดไดจัดบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของนิสิตทุกระดับชั้นในหลากหลายบริการ อาทิเชน
1) กิจ กรรมส งเสริมการใช ทรั พยากรสารสนเทศอิ เล็ กทรอนิกส เป น กิจ กรรมแนะนําวิธีการ
สืบคนฐานขอมูลที่หองสมุดมีใหบริการแกนิสิต ผานโปรแกรมการฝกอบรมที่หองสมุดจัดขึ้นเปนประจํา ตามคํา
ขอของอาจารยที่ใหไปอบรมฐานขอมูลแกนิสิต และตามคําขอของนิสิตที่รวมเปนกลุมตั้งแต 5 คนขึ้นไป
2) บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ประดวยบริการ 4 ดาน ดังนี้ 1. ใหคําปรึกษาการสืบคน
ขอมูลเพื่อการวิจัย 2. ใหคําปรึกษาดานสถิติเพื่อการวิจัย โดยรวมมือกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 3.
ใหคําปรึกษาดานการอางอิง และ 4. แนะนําการใชโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote และตรวจสอบ
คา Impact Factor ของวารสาร
3) การอบรม “ปฐมนิ เทศการใช ห องสมุ ด ” การบรรยายเรื่ อ งการสื บ ค น ข อ มู ล เบื้ อ งต น ใน
หองสมุด แนะนําบริการและวิธีการใชหองสมุด
4) กิจกรรม “ebook 4 Plus” เป ดโอกาสใหคณาจารยทั้งหมดใน 4 วิทยาเขต คือ บางเขน
วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พิจารณาคัดเลือก
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่จะใหนิสิตในแตละหลักสูตรไดศึกษาคนควา โดยคัดเลือกผานระบบออนไลน 4 เลม 4
ชั้นป ตอหนึ่งหลักสูตร
5) กิ จกรรม “Open House at KU Library” การนําชมหองสมุด และแนะนําบริการตางๆ
ของสํานักหอสมุดผานสถานที่จริง
6) บริการ “เปดบริการเที่ยงคืนชวงสอบกลางภาค และเป ด 24 ชั่วโมงชวงสอบปลายภาค”
ในชวงสอบกลางภาคและปลายภาค ทางสํานักหอสมุดจะขยายเวลาเปดใหบริการเที่ยงคืนและ 24 ชั่วโมง
ตามลําดับ เพื่อใหนิสิตมีสถานที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเหมาะสมตอการศึกษาคนควา
7) กิจกรรม “ปลอยหนังสือ” เปนกิจกรรมสงตอหนังสือดีๆ ระหวางรุนพี่มอบใหแกรุนนอง เพื่อ
ใชประกอบการเรียน โดยมีสํานักหอสมุดเปนสื่อกลางในการมอบสิ่งดีๆ ใหแกกัน
8) บริ การ “ยื มระหว างห องสมุ ด ทั้ งในประเทศและต างประเทศ” เป น บริการอํานวยความ
สะดวกในการยืมทรัพยากรสารสนเทศทั้งในประเทศและตางประเทศใหแกผูใชบริการที่เปนนิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
9) กิจกรรม “YOU PICK … WE BUY” กิจกรรมเชิญชวนใหอาจารย นิสิต และบุคลากร มก.
รวมคั ด เลื อกหนั งสื อหรือโสตทั ศนวัส ดุ ที่น าสนใจและเขาเกณฑ ในการเลือกซื้อ คนละ 5 รายการ ในงาน
มหกรรมหนังสือระดับชาติที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป
10) กิจกรรมการเรียนรูแ ละพัฒนาภาษาอังกฤษพิชิตขอสอบ (เตรียมสอบ Exit Exam) กิจกรรม
เตรียมความพรอมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีในการสอบ Exit Exam ซึ่งเปนการวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ
กอนจบการศึกษา ดวยฐานขอมูล Testing and Education Reference Center (TERC) และโปรแกรมฝก
ภาษา Gale Lingo ที่ เป น ฐานขอมู ล ที่ สํ านั กหอสมุ ด บอกรับ เพื่ อให นิสิ ตได ฝกการฟ ง อาน พู ด และเขีย น
ภาษาอังกฤษกอนลงสนามสอบจริง
4. นําผลการประเมินคุณ ภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ตามที่ไดมีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะวิชา ตามตัว
บ งชี้ แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น ของสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตรได
ดําเนินการ ดังนี้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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4.1 มหาวิทยาลัยไดใหคณะ/วิทยาเขตดําเนินการจัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลั กสูต รและจั ดสงรายงานผลการดํ าเนิ น งานของหลักสู ตร (มคอ.7) ในรูปแบบ SAR ในระบบ มคอ. มก.
ออนไลน และมอบหมายใหที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. พิจารณาสรุปผลการประเมินในภาพรวม
เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตอไป
4.2 คณะกรรมการการศึ ก ษา มก. ดํ าเนิ น การพิ จ ารณาและสรุ ป ผลการพิ จ ารณา พร อ มทั้ ง
ขอเสนอแนะและมาตรการเพิ่มเติม เสนอตอมหาวิทยาลัย โดยเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ตอไป (5.3-4-2)
4.3 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ไดรับทราบสรุปผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 และพิ จ ารณาตามข อ พิ จ ารณา
ขอเสนอแนะและมาตรการที่คณะกรรมการการศึกษา มก. และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร เสนอ รองอธิ ก ารบดี ฝ ายวิ ช าการได นํ า เสนอสรุป ผลการพิ จ ารณาพรอ มทั้ ง
ขอเสนอแนะและมาตรการเพิ่ มเติม เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมติจากสภามหาวิทยาลัยจะมอบใหรอง
อธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ แจ งให ค ณะวิ ช า/วิท ยาเขตทราบและดํ าเนิ น การกํ ากั บ ติ ดตามให มี ก ารปรับ ปรุง
หลักสูตรตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการวิชาการ มก. ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2560 ได ม อบหมายให ค ณะกรรมการการศึ กษา มก. วิ เคราะห ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร
ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2559 ซึ่ งคณะกรรมการการศึ ก ษา มก. ในการประชุ ม ครั้ งที่ 16/2560 และครั้ง ที่
17/2560 เมื่ อวัน ที่ 12 ตุ ล าคม 2560 และวั น ที่ 19 ตุล าคม 2560 ได พิ จารณาวิเคราะห ผ ลการประเมิ น
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อใชในปการศึกษา 2560
คณะกรรมการวิชาการ มก. ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ไดพิจารณาและเสนอ
ความเห็นไปยังที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
(5.3-4-3) มีมติใน 5 ประเด็น ดังนี้
1) มหาวิทยาลัย/สํานักประกันคุณภาพควรจัดอบรมการบริหารหลักสูตร การรายงานผลการ
ดําเนินงานตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ใหแกอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหมและหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินต่ํากวา 2.0
2) มหาวิท ยาลั ย/สํ านั กงานประกั น คุณ ภาพควรมีระบบและกลไกในการติดตาม/ชวยเหลือ
หลักสูตรที่มีผลการดําเนินงานไมผานองคประกอบที่ 1.1 หรือมีผลการประเมินต่ํากวา 2.0
3) มหาวิทยาลัยควรเรงใหความรูและความเขาใจในหลักการสรางและพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา
ตามแนวทางของการศึกษาที่มุงผลลัพธการเรียนรู (OBE: Outcome Based Education) แกอาจารยผูสอน
และผูบริหารหลักสูตรในทุกระดับ
4) มหาวิทยาลัยควรมอบกองแผนงานปรับปรุงระบบการติดตามผลการประเมินผลคุณลักษณะ
ของบัณฑิตใหตรงตามเปาหมายของหลักสูตร
5) มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ประชุ ม เพื่ อ นํ า แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากหลั ก สู ต รที่ มี ผ ลการดํ าเนิ น งาน
หลักสูตรในระดับคะแนนสูง 5 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยมาแนะนําเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแก
หลักสูตรอื่น
สําหรับ ปการศึ กษา 2560 คณะกรรมการการศึกษา มก. วิเคราะห ผลการประเมิน คุณ ภาพระดับ
หลั ก สู ต ร ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2560 โดยจั ด โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การวิ เคราะห ผ ลการ
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ดําเนินงานของหลักสูตรในรอบปการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และนําเขาพิจารณาในการ
ประชุ มครั้งที่ 14/2561 เมื่ อวัน ที่ 20 กั น ยายน 2561 โดยพิ จารณาเปรียบเที ยบวิเคราะห ผลการประเมิ น
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2558 - 2560 พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อใชในปการศึกษา
2561 จากนั้นเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองกอนเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 6 ตุลาคม
2561 กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป โดยผลการพิจารณาเปนดังนี้ (5.3-4-4)
ความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
1. มหาวิทยาลัยควรมอบหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหความรูระบบกลไกในการติดตาม ชวยเหลือหลักสูตร/รวมถึงการ
จัดอบรมการบริหารหลักสูตร การรายงานผลการดําเนินงานตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการใหสอดคลองกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร ใหแกอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคน
ใหมและหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับปานกลาง (3.00 ต่ํากวา)
2.มหาวิทยาลัยควรเรงใหความรูความเขาใจในหลักการสรางและพัฒนารายวิชาตามแนวทางของการศึกษาที่จะมุง เนน
ผลลัพธการเรียนรู (OBE : Outcome Based Education) แกอาจารยผูสอนและผูบ ริหารหลักสูตรในทุกระดับ
3. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิตใหตรงตามเปาหมายของ
หลักสูตรในภาพรวม
4. มหาวิทยาลัยควรจัดประชุม เพื่อนําแนวทางปฏิบัติที่ดจี ากหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงานหลักสูตรในระดับคะแนนสูง 5
อันดับแรกและหลักสูตรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในรายองคประกอบของมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่ไดคะแนนนอยในแตละ
องคประกอบเปนกลุมเปาหมายแมาแนะนําเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกหลักสูตรอื่น ไดแก การรับนิสิต การสราง
ผลงานทางวิชาการการผลักดันใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด การผลักดันใหนสิ ิตมีผลงานการตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ
5. มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและการตีพิมพผลงานของอาจารยใหมากขึ้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีความพรอมตอการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร อยางตอเนื่อง
6. กรณีหลักสูตรที่เริ่มดําเนินการเปดสอนและยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา ขอใหหลักสูตรดําเนินการขออนุมัติยกเวน
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1 กอนการประเมิน หากไมขอยกเวนตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกอนรับประเมิน จะทําใหผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรคะแนนลดลง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ไดมี
การประมวลในภาพรวม และสรุ ป ข อ เสนอแนะเพื่ อการปรับ ปรุง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) พิจารณาเมื่อการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และ
ผานการพิจารณา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2561 มีมติเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอแนะ
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง สืบเนื่องจากรองอธิการบดีฝายวิชาการไดรายงานผลการประเมิน
นําเสนอผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาและใหความ
เห็นชอบรวมทั้งขอเสนอแนะและมาตรการเพิ่มเติมนั้น โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการไดดําเนินการตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยแจงเวียนทราบ และมอบหมายใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไปยังคณะวิชา/
วิท ยาเขต รวมถึ งหน ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ เกี่ ย วข อง ซึ่งในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝา ย
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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วิชาการไดเห็นชอบในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมเพื่อทําความเขาใจกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อใหอาจารยที่เกี่ยวของมีความเขาใจยิ่งขึ้น
ผลจากการดํ า เนิ น การข า งต น ทํ าให ห ลั ก สู ต รที่ พ บวาไม เป น ไปตามเกณฑ มาตรฐานฯ มี ก าร
ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อปดหลักสูตร มีจํานวน 6 หลักสูตร (รายละเอียดปรากฏตามขอ 1.6) และ
เสนอเปลี่ย นแปลงอาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ตรและอาจารยผู รับ ผิด ชอบหลัก สูตร ให มีคุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ
มาตรฐานฯ อย า งต อ เนื่ อ ง โดยในป ก ารศึ ก ษา 2560 หลั ก สู ต รได มี ก ารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละเสนอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 121 หลักสูตร รวมทั้ง
มีการปรับปรุงปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง ใหเปนไปตามขั้นตอนและเวลาที่
กําหนด
ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย จากผลประเมินฯ ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยไดมีการ
ดําเนินงานในปการศึกษา 2560 สรุปไดดังนี้
มติสภามหาวิทยาลัย
1.มหาวิทยาลัย/สํานักงานประกันคุณภาพ
ควรจัดอบรมการบริหารหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินงานตัวบงชีท้ ี่เปน
กระบวนการใหสอดคลองกับเกณฑการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ใหแก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะกับอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
คนใหมและหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
ต่ํากวา 2.0
2. มหาวิทยาลัย/สํานักงานประกันคุณภาพ
ควรมีระบบและกลไกในการติดตาม/
ชวยเหลือหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงาน
ไมผานองคประกอบที่ 1.1 หรือมีผลการ
ประเมินต่ํากวา 2.0
3. มหาวิทยาลัยควรเรงใหความรูและความ
เขาใจในหลักการสรางและพัฒนาหลักสูตร/
รายวิชาตามแนวทางของการศึกษาที่มุง
ผลลัพธการเรียนรู )OBE: Outcome Based
Education) แกอาจารยผูสอนและผูบ ริหาร
หลักสูตรในทุกระดับ
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การดําเนินการ
มหาวิทยาลัยไดดาํ เนินการดังนี้
1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบริหารหลักสูตร ประจําป : 2561
การเสริมทักษะการบริหารหลักสูตร
สําหรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน 4 รุน เมื่อวันที่ 3, 18 และ 9
โดยมีรายละเอียดตามที่ 2561 เมษายน
ปรากฏในเว็บไซต
http://eduserv.ku.ac.th/album/
61/1tqf/index.php
2.การประชุมพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 21 เมื่อวันที่ 2560
สําหรับผูบริหารระดับ 2561 มีนาคม
คณะและวิทยาเขต โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในเว็บไซต
http://qa.ku.ac.th/web/2016html
/photoanddocument.2561html
.3โครงการเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2561 มีนาคม 13 เมื่อวันที่ 2560
สําหรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ผลลัพธปการศึกษา 2560
ผลประเมินจํานวนหลักสูตร
ที่มีผลประเมินต่ํากวา มี 2.0
หลักสูตร 2 จํานวน

ผลประเมิน ทุกหลักสูตรผาน
ตัวบงชี้ 1.1

1 .อ าจ าร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
ห ลั กสู ต รมี ค วาม รู ค วาม
เข าใจในบทบาทหน าที่ ข อง
การเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
2. อาจารย ผู รั บ ผิ ดช อ บ
หลั ก สู ต ร ได รับ การพั ฒ นา
ทักษะการบริหารหลักสูตร
3 .อ าจ าร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
ห ลั ก สู ต ร ไ ด มี โ อ ก า ส
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู แ น ว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น การบ ริ ห าร
หลักสูตร
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มติสภามหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยควรมอบกองแผนงาน
ปรับปรุงระบบการติดตามผลการประเมินผล
คุณลักษณะของบัณฑิตใหตรงตามเปาหมาย
ของหลักสูตร
5. มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมเพื่อนําแนว
ปฏิบัติที่ดีจากหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงาน
หลักสูตรในระดับคะแนนสูง 5 อันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยมาแนะนําเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกหลักสูตรอื่น

การดําเนินการ
ผลลัพธปการศึกษา 2560
กองแผนงานดําเนินการปรับปรุงระบบ
การติดตามผลการประเมินผล
คุณลักษณะของบัณฑิตใหตรงตาม
เปาหมายของหลักสูตร ในภาพรวม
การดําเนินการในขอ โดยนําหลักสูตร 1 เชนเดียวกับขอ 1
ที่ไดคะแนนสูงมาเปนกรณีศึกษา

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทุกระดับ ที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น
393 หลักสู ตรตามแนวทางที่ สํานั กงานคณะกรรมการอุด มศึกษากําหนด และดําเนิน การเสร็จสิ้น ในเดือน
สิ งหาคม 2560 ซึ่ งพบว ามี ห ลั ก สู ต รที่ ผ านมาตรฐานโดยผลการประเมิ น ในองค ป ระกอบที่ 1 การกํ ากั บ
มาตรฐาน ไดมาตรฐานจํานวน 393 หลักสู ตร หรือคิ ดเป นรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดผลการประเมิ น
คุณภาพทุกหลักสูตร จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
จํานวนหลักสูตร
(แยกตามระดับการศึกษา)

ลําดับ

กลุมสาขา / คณะ

ภาพรวมมก.
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 คณะเกษตร
2 คณะประมง
3 คณะวนศาสตร
4 คณะวิทยาศาสตร
5 คณะวิศวกรรมศาสตร
6 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7 คณะสิ่งแวดลอม
8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9 คณะเกษตร กําแพงแสน
10 คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
11 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
12 คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา

ผลการบริหาร
หลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐาน
จํานวน
คะแนน
หลักสูตร
หลักสูตร
กรรมการ
ทั้งหมด
ประกาศ
ได
ไมได
ป. ตรี นียบัตร ป.โท ป.เอก มาตรฐาน มาตรฐาน
บัณฑิต
393
153
1
154 85
393
3.18
28
13
13
43
47
6
5
23
16
13

8
1
2
16
16
3
1
6
4
6

1
-

11
6
9
15
21
1
2
9
8
4

9
6
2
12
10
2
2
7
4
3

28
13
13
43
47
6
5
23
16
13

-

3.11
3.15
3.07
3.26
3.34
3.12
3.4
3.18
3.10
3.31

15

10

-

4

1

15

-

2.93

3

2

-

1

-

-3

-

2.90
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จํานวนหลักสูตร
(แยกตามระดับการศึกษา)

ลําดับ

กลุมสาขา / คณะ

13

คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา*
14 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
15 คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
16 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
17 บัณฑิตวิทยาลัย
(โครงการสหวิทยาการ)
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย
2 คณะสัตวแพทยศาสตร
3 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
4 คณะสาธารณสุขศาสตร
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 คณะบริหารธุรกิจ
2 คณะเศรษฐศาสตร
3 คณะสังคมศาสตร
4 คณะศึกษาศาสตร
5 คณะมนุษยศาสตร
6 คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
7 คณะวิทยาการจัดการ
8 คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
9 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
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ผลการบริหาร
หลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐาน
จํานวน
คะแนน
หลักสูตร
หลักสูตร
กรรมการ
ทั้งหมด
ไมได
ประกาศ
ได
ป. ตรี นียบัตร ป.โท ป.เอก มาตรฐาน มาตรฐาน
บัณฑิต
10
6
4
10
2.89
3
4

3
4

-

-

-

3
4

-

2.84
3.02

6

4

-

2

-

6

-

3.07

6

-

-

3

3

6

-

2.90

4
13
6
3

2
1
1
2

-

1
9
3
1

1
3
2
-

4
13
6
3

-

3.14
2.84
2.92
2.98

10
13
13
32
26
4

6
5
8
6
15
2

-

3
6
5
16
7
1

1
2
10
4
1

10
13
13
32
26
4

-

2.88
3.29
3.37
3.37
3.29
3.82

8

7

-

1

-

6

-

3.09

7

6

-

1

1

7

-

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

3.06

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ที่ 5.3
5 ขอ
6 ขอ
5.00 คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
5.3-1-1

5.3-1-2
5.3-1-3

5.3-1.4
5.3-1.5
5.3-1.6
5.3-1-7
5.3-1-8
5.3-2-1
5.3-2-2
5.3-2-3

การประเมิน
เปาหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
-คําแนะนําการจัดทํามคอ. 2 หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี/ระดับ
บัณฑิตศึกษา
-แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum
-คูมือการบริหารคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558
http://eduserv.ku.ac.th/album/images/58tqf_manual/Ex1.pdf

บันทึกขอความ ที่ ศธ.0513.10103/18050 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรณีหลักสูตรใชรวม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานหลักสูตร ประจําป 2560 : กระบวนการ
เรียนรู และการประเมินผูเรียน (เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดที่
http://eduserv.ku.ac.th/gallery.php?path=album/3/60tqf/)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร ประจําป 2561 : การเสริมทักษะ
การบริหารหลักสูตรสําหรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เมื่อเดือนเมษายน 2561
ดูรายละเอียดที่ http://eduserv.ku.ac.th/album/1/61tqf/index.php)
โครงการจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU Educational
Administration Information System: KU-EAIS) (สัญญาจางเลขที่ 10/2559)
เว็บไซตระบบ มคอ.ออนไลน มก. (https://tqf.cpe.ku.ac.th)
เว็บไซตระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=archive)
คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะวิชา ปการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร คณะวิชา และวิทยาเขต
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
- ปฏิทินการประชุม
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 781/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปฏิทินการประชุม
- สรุปการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
(http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum)
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หมายเลขเอกสาร
5.3-2-4
5.3-2-5
5.3-2-6
5.3-3-1
5.3-3-2
5.3-4-1

5.3-4-2
5.3-4-3

5.3-4-4

ชื่อเอกสาร
- การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
http://eduserv.ku.ac.th/organization/curriculum/data/meeting2561.html
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1286/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561
เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
บันทึกขอความ ที่ ศธ.0513.13102-1/12148 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เรื่อง การ
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559
บันทึกขอความ ที่ ศธ.0513.13102/8714 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การ
พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
บันทึกขอความ ที่ ศธ.0513.143/1265 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การติดตาม
ผลการบริหารจัดการของหลักสูตรที่ไมผานตัวบงชี้ที่ 1.1 ปการศึกษา 2559 และ
ขอเสนอแนะเพื่อใชในการพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตร ปการศึกษา 2560 ของ
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บันทึกขอความ ที่ ศธ.0513.13102/0848 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
เรื่อง การพิจารณาการวิเคราะหผลประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และรายงาน
การดําเนินงานของหลักสูตร ปการศึกษา 2560

แหลงขอมูล : สํานักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักหอสมุด กองกิจการนิสิต
สํานักงานประกันคุณภาพ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานทรัพยสิน สํานักงานวิทยาเขต
หนวยงานที่รวบรวมขอมูล : สํานักงานประกันคุณภาพ
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วิ ทยาเขตบางเขน
www.ku.ac.th

วิ ทยาเขตกําแพงแสน
www.kps.ku.ac.th

วิ ทยาเขตศรีราชา
www.src.ku.ac.th

วิ ทยาเขตเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
www.csc.ku.ac.th
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ภาคผนวก ก
ขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ระดับมหาวิทยาลัย
รายการขอมูลพื้นฐาน

ที่
ชุดขอมูลที่ 1
1
จำนวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
2
- ระดับปริญญาตรี
3
- ระดับ ป.บัณฑิต
4
- ระดับปริญญาโท
5
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
6
- ระดับปริญญาเอก
7
- จำนวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
ชุดขอมูลที่ 2
8
จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
9
- ระดับปริญญาตรี
10
- ระดับ ป.บัณฑิต
11
- ระดับปริญญาโท
12
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
13
- ระดับปริญญาเอก
ชุดขอมูลที่ 3
14 จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
15
- จำนวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมด - ระดับปริญญาตรี
16
- จำนวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมด - ระดับ ป.บัณฑิต
17
- จำนวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมด - ระดับปริญญาโท
18
- จำนวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมด – ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
19
- จำนวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมด - ระดับปริญญาเอก
ชุดขอมูลที่ 4
20 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
21
- จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
22
- จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
23
- จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
24 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงอาจารย
25
- จำนวนอาจารยประจำ (ทีไ่ มมีตำแหนงทางวิชาการ) ที่มวี ุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบเทา
26
- จำนวนอาจารยประจำ (ทีไ่ มมีตำแหนงทางวิชาการ) ที่มวี ุฒปิ ริญญาโท หรือเทียบเทา
27
- จำนวนอาจารยประจำ (ทีไ่ มมีตำแหนงทางวิชาการ) ที่มวี ุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเทา
28 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย
29
- จำนวนอาจารยประจำตำแหนงผูช วยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบเทา
30
- จำนวนอาจารยประจำตำแหนงผูช วยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาโท หรือเทียบเทา
31
- จำนวนอาจารยประจำตำแหนงผูช วยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเทา
32 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย
33
- จำนวนอาจารยประจำตำแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

ภาพรวม มก.
393
153
1
154
85
67,558
57,869
45
8,068
1,576
2,911
63
805.50
2,042.50
1,479
57
573.50
848.50
904.50
2
140
762.50
487.50
3
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ที่
รายการขอมูลพื้นฐาน
34
- จำนวนอาจารยประจำตำแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท หรือเทียบเทา
35
- จำนวนอาจารยประจำตำแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
36 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงศาสตราจารย
37
- จำนวนอาจารยประจำตำแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบเทา
38
- จำนวนอาจารยประจำตำแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาโท หรือเทียบเทา
39
- จำนวนอาจารยประจำตำแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเทา
ชุดขอมูลที่ 5
40 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
41
- ระดับปริญญาตรี
42
- ระดับ ป.บัณฑิต
43
- ระดับปริญญาโท
44
- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
45
- ระดับปริญญาเอก
46 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรแยกตามตำแหนงทางวิชาการ
47
- จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ
48
- จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงผูช วยศาสตราจารย
49
- จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงรองศาสตราจารย
50
- จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงศาสตราจารย
ชุดขอมูลที่ 6
51 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร
52
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ที่ตพี ิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
53
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการสมบูรณทตี่ ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ มอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
54
- ผลงานทีไ่ ดรับการจดอนุสิทธิบัตร
55
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2
56
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ ไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการทีป่ รากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
57
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
272
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ภาพรวม มก.
88
396.50
40
1
4
35

-

ที่

รายการขอมูลพื้นฐาน

2556
58
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
59
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว
60
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ
61
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสตั ว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
62
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว
63
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
64
- จำนวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online
65
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับสถาบัน
66
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับชาติ
67
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
68
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
69
- จำนวนงานสรางสรรคทไี่ ดรบั การเผยแพรในระดับนานาชาติ
70
- จำนวนบทความของอาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร
ชุดขอมูลที่ 7
71 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
72 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ป
หลังสำเร็จการศึกษา
73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมนบั รวมผู
ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
74 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
75 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำกอนเขาศึกษา
76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำอยูแลว
77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
79 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
80 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
81 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ชุดขอมูลที่ 8
82 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
83
- จำนวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (คาถวงน้ำหนัก 0.10)
84
- จำนวนบทความฉบับสมบูรณท่ตี ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(คาถวงน้ำหนัก 0.20)
85
- จำนวนบทความฉบับสมบูรณท่ตี ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

ภาพรวม มก.
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-

12,183
11,877
8,373
122
539
776
1,018
33
77
17,392
4.08
1,251
24
643
163
273

ที่

รายการขอมูลพื้นฐาน
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ มอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปน
ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ
(คาถวงน้ำหนัก 0.40)
86
- ผลงานทีไ่ ดรับการจดอนุสิทธิบัตร (คาถวงน้ำหนัก 0.40)
87
- จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
(คาถวงน้ำหนัก 0.60)
88
- จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน30 วัน นับแต
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาถวงน้ำหนัก 0.80)
89
- จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
(คาถวงน้ำหนัก 1.00)
90
- ผลงานทีไ่ ดรับการจดสิทธิบัตร (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
91
- จำนวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online (คาถวงน้ำหนัก 0.20)
92
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับสถาบัน (คาถวงน้ำหนัก 0.40)
93
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับชาติ (คาถวงน้ำหนัก 0.60)
94
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
(คาถวงน้ำหนัก 0.80)
95
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
96
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับนานาชาติ (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
97 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด (ปการศึกษา 2560)
ชุดขอมูลที่ 9
98 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
99
- จำนวนบทความฉบับสมบูรณท่ตี ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (คาถวงน้ำหนัก 0.20)
100 - จำนวนบทความฉบับสมบูรณท่ตี ีพิมพในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ มอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวนั ที่ออกประกาศ (คาถวงน้ำหนัก 0.40)
101 - ผลงานทีไ่ ดรับการจดอนุสิทธิบัตร (คาถวงน้ำหนัก 0.40)
274
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ภาพรวม มก.

125
198

114

2,523
243
7
9

-

ที่
102

107

รายการขอมูลพื้นฐาน
- จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
(คาถวงน้ำหนัก 0.60)
- จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทำเปนประกาศใหทราบ
ทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ทีป่ รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
(คาถวงน้ำหนัก 0.80)
- จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
(คาถวงน้ำหนัก 1.00)
- ผลงานทีไ่ ดรับการจดสิทธิบัตร (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
- จำนวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online (คาถวงน้ำหนัก 0.20)
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับสถาบัน (คาถวงน้ำหนัก 0.40)

108

- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับชาติ (คาถวงน้ำหนัก 0.60)

109
110

- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
(คาถวงน้ำหนัก 0.80)
- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (คาถวงน้ำหนัก 1.00)

111

- จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับนานาชาติ (คาถวงน้ำหนัก 1.00)

103

104

105
106

112 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้ หมด (ปการศึกษา 2560)
ชุดขอมูลที่ 10
113 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
114 - ระดับอนุปริญญา
115 - ระดับปริญญาตรี
116 - ระดับ ป.บัณฑิต
117 - ระดับปริญญาโท
118 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
119 - ระดับปริญญาเอก
ชุดขอมูลที่ 11
120 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
124 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
128 จำนวนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนบั รวมผูลาศึกษาตอ)
* นับเฉพาะอาจารยประจำที่สงั กัดคณะและหนวยงานวิจัย
132 จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนบั รวมผูลาศึกษาตอ)
136 จำนวนอาจารยประจำที่ลาศึกษาตอ

ภาพรวม มก.
20
87

119

-

-

254
71,551
60,281.95
90
9,630
1,554
316,373,624.32
1,733,429,466.09
2,754
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194.50
142
275

ที่
รายการขอมูลพื้นฐาน
140 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาตอ
ชุดขอมูลที่ 12
144 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (คาถวงน้ำหนัก 0.20)
148 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิ
และจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ (คาถวงน้ำหนัก 0.40)
152 ผลงานทีไ่ ดรับการจดอนุสิทธิบัตร (คาถวงน้ำหนัก 0.40)
156 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (คาถวงน้ำหนัก 0.60)
160 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวนั ที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาถวงน้ำหนัก 0.80)
164 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212

ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ ดรบั การประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว
(คาถวงน้ำหนัก 1.00)
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวา จางใหดำเนินการ (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสตั ว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว
(คาถวงน้ำหนัก 1.00)
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทาง
วิชาการ แตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสสู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
online (คาถวงน้ำหนัก 0.20)
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาถวงน้ำหนัก 0.40)
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาถวงน้ำหนัก 0.60)
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาถวงน้ำหนัก 0.80)
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (คาถวงน้ำหนัก 1.00)
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ภาคผนวก ค
รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(1 เมษายน 2560 – ปจจุบัน)
ลำดับ
ตำแหนง
ชื่อ-นามสกุล
1 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
2 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
นายกฤษฎา บุณยสมิต
3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
พลเอก นายแพทย ชุมพล เปยมสมบูรณ
5 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง
7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
8 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
9 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
นายสัตวแพทย ยุคล ลิ้มแหลมทอง
10 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
พลเอก วุฒินันท ลีลายุทธ
11 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท
12 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
13 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ดร.โสภณ ภูเกาลวน
14 รักษาการแทนอธิการบดี
ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน
15 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
16 ประธานกรรมการวิชาการ
รศ.ดร.ลดาวัลย พวงจิตร
17 ประธานสภาพนักงาน มก.
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
18 นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี
ในพระบรมราชูปถัมภ
19 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
ดร.ดำรงค ศรีพระราม
(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารกิจการ
ภายใน)
20 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
รศ.ดร.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
(คณบดีคณะประมง)
24 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
25 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
ผศ.นิคม แหลมสัก
(คณบดีคณะวนศาสตร)
26 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย
ผศ.ดร.พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค
ประจำ
(คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร)
27 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย
รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
ประจำ
(คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร)
28 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย
รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ
ประจำ
(คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)
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ลำดับ
ตำแหนง
29 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
30 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
31

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
(นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ)
รศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
(รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผน)
นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล
(รักษาการแทนผูอำนวยการ สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย)

ที่มา : กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
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ภาคผนวก ง
รายนามผูบ ริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลำดับ
ตำแหนง
ชื่อ-นามสกุล
1 รักษาการแทนอธิการบดี
ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน
2 รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน
ดร.ดำรงค ศรีพระราม
3 รองอธิการบดีฝายวางแผน
รศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
4 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รศ.ดร.ลดาวัลย พวงจิตร
5 รองอธิการบดีฝายการเงิน
ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
6 รองอธิการบดีฝายวิจัย
รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
7 รองอธิการบดีฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร ผศ.รัชด ชมภูนิช
8 รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
9 รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
10 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้ง
ดร.อนามัย ดำเนตร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ
ผศ.ดร.ภุชงค อุทโยภาศ
12 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
13 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ
14 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน
15 รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดร.วัชรพงษ อินทรวงศ
16 ผูชวยอธิการบดีฝายการเงิน
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
17 ผูชวยอธิการบดีฝายการเงิน
ดร.สุวพร ผาสุก
18 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ
19 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสติ
ดร.ปวเรศ ชมเดช
20 ผูช วยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
นายปญญา เหลาอนันตธนา
21 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
นายณัฐพงศ สุโกมล
22 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
นางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ
23 ผูชวยอธิการบดี
ผศ.ดีเซลล สวนบุรี
24 ผูชวยอธิการบดี
ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ
25 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดี
ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี
26 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดี
ดร.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
27 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดี
ผศ.ดร.ธานินทร คงศิลา
28 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดี
รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต
29 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
รศ.ดร.คณพล จุฑามณี
30 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
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ลำดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ตำแหนง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ
ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ
ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร
และสื่อสารองคกร
ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยพั ฒ นาเชิ งยุ ท ธศาสตร แ ละสื่ อ สาร
องคกร
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสาร
องคกร
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสาร
องคกร
ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาเขตกำแพงแสน
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกายภาพและสิทธิ
ประโยชน วิทยาเขตกำแพงแสน
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กีฬา และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ และประกัน
คุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษา
และวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตกำแพงแสน
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
วิทยาเขตศรีราชา
รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ
วิทยาเขตศรีราชา

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.ชัชรี แกวสุรลิขิต
ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ
ดร.ชนินทร ตรงจิตภักดี
รศ.ดร.สรอยสุดา ณ ระนอง
ผศ.ดร.อภิชาต แจงบำรุง
รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
ผศ.ดร.อินทิราภรณ มูลศาสตร
รศ.ดร.อานนท รุงสวาง
รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
ผศ.ดร.เสรี กุญแจนาค
รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
ดร.อุบล ทองปญญา
ดร.ศรันยา คุณะดิลก
ดร.สันติ แสงเลิศไสว
รศ.ชื่นจิตต แจงเจนกิจ
ดร.ศิริรัตน โกศการิกา
ผศ.ดร.วิศษิ ฐ ลิ้มสมบุญชัย
ผศ.ดร.สุภาพร แกวกอ เลีย่ วไพโรจน
ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร
ผศ.ดร.นันทวัฒน ขมหวาน
ผศ.ดร.ธารินทร กานเหลือง
ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร
ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
นายอุดมพร ตุงคะศิริ
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ลำดับ
ตำแหนง
56 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาเขตศรีราชา
57 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษา และประกัน
คุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา
58 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
วิทยาเขตศรีราชา
59 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
วิทยาเขตศรีราชา
60 ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ
วิทยาเขตศรีราชา
61 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายอำนวยการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
62 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
63 ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและสิทธิประโยชน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
64 ผูชวยอธิการบดีฝายกายภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
65 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
66 รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต และประกัน
คุณภาพวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
67 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.สุภัทร พัฒนวิชัยโชติ
ดร.จุมพฏ บริราช
ดร.ดาราพร ผุสิงห
ดร.ประชากร แกวเขียว
ผศ.ดร.ภัทรวดี สุมทอง นาคมี
นายพรศักดิ์ แสนศรี
ผศ.กรรณิการ วงษพานิชย
นายวรวิทย กุลตังวัฒนา
นายรัฐษากรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
ดร.วีรเทพ สุดแดน
นายเกรียงไกร พรอมนฤฤทธิ์
ดร.ฉัฐวัฒน ลิมปสุรพงษ
ที่มา : กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวก จ
รายนามผูบ ริหารหนวยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตำแหนง
ชื่อ-นามสกุล
วิทยาเขตบางเขน
คณบดี
คณะเกษตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร
คณะวนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสังคมศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสิ่งแวดลอม
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
บัณฑิตวิทยาลัย
ผูอำนวยการ (สถาบัน)
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอำนวยการ (สำนัก)
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร
สำนักสงเสริมและฝกอบรม
สำนักหอสมุด
ผูอำนวยการ (สำนักงาน)
กองกลาง
กองการเจาหนาที่

ผศ.ดร.สุตเขตต นาคะเสถียร
ผศ.รัชด ชมพูนิช (รักษาการแทน)
รศ.ดร.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
รศ.ดร.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
ดร.ดำรงค ศรีพระราม (รักษาการแทน)
รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล
รศ.ดร.วิจิตตศรี สงวนวงศ
ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค
ผศ.ดร.ทิพยวัลย สุรินยา
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
รศ.ดร.อนุวัตร แจงชัด
ผศ.ดร.สุรัตน บัวเลิศ
รศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ
รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ
ดร.มะลิวัลย หฤทัยธนาสันติ์
รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ
รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี (รักษาการแทน)
นายฉัตรชัย จรูญพงศ (รักษาการแทน)
นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล (รักษาการแทน)
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย
รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
รศ.ชูเกียรติ รักซอน
นางวนิดา ศรีทองคำ
นางสุกัญญา มณีเจริญ
นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา
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ตำแหนง

ชื่อ-นามสกุล
นายวิชาญ วงษสังข (รักษาการแทน)
นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย
นางสาวยุพา วงศอุบล
นางสาวสุชีพ จันทอง
รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต (รักษาการแทน)
ผศ.กรกฏา นักคิ้ม (รักษาการแทน)
นางปยฉัตร ชางเหล็ก
นางสาวรัตติญา ศรีดารา
นายฉัตรชัย จรูญพงศ
นางประไพพิศ ลลิตาภรณ

กองกิจการนิสิต
กองคลัง
กองแผนงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
กองวิเทศสัมพันธ
สำนักการกีฬา
สำนักงานทรัพยสิน
สำนักงานบริการวิชาการ
สำนักงานกฎหมาย
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานประกันคุณภาพ

นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุง (รักษาการแทน)
วิทยาเขตกำแพงแสน

คณบดี
คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ผูอำนวยการ (สำนัก)
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
สำนักสงเสริมและฝกอบรม กำแพงแสน
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
ผูอำนวยการ (สำนัก)
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล
รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ (รักษาการแทน)
รศ.ดร.เชาว อินทรประสิทธิ์
รศ.ดร.วินัย พูลศร
ดร.อนามัย ดำเนตร (รักษาการแทน)
นายเรวัติ อ่ำทอง
นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช
นายวิโรจน ทองสุพรรณ
วิทยาเขตศรีราชา
รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน (รักษาการแทน)
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู (รักษาการแทน)
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง (รักษาการแทน)
ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ
ศ.เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์ หงสประสิทธิ์

นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณบดี
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
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ดร.อรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล
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ตำแหนง
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร
ผูอำนวยการ (สำนัก)
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก
ดร.วัชรพงษ อินทรวงศ (รักษาการแทน)
ผศ. ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา (รักษาการแทน)
นายพรศักดิ์ แสนศรี (รักษาการแทน)
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ภาคผนวก ฉ
รายนามหนวยงานผูกำกับดูแลรับผิดชอบขอมูลรายตัวบงชี้ สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2560
ตัว
หนวยงาน
บงชี้ที่
1.1 สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
(ฝายบริการการศึกษา)
สำนักงานประกัน
คุณภาพ
1.2 กองการเจาหนาที่
1.3
1.4
1.5
2.1

2.2

2.3

3.1

ผูบริหารที่กำกับดูแล
รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ

รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝาย
บริหารกิจการภายใน
กองการเจาหนาที่
รองอธิการบดีฝาย
บริหารกิจการภายใน
กองกิจการนิสิต
รองอธิการบดีฝาย
กิจการนิสติ
กองกิจการนิสิต
รองอธิการบดีฝาย
กิจการนิสติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝายวิจัย
แหง มก.
สำนักงานบริการ
รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ
บริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝายวิจัย
แหง มก.

ผูกำกับดูแล
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
หัวหนาฝายบริการการศึกษา
ผูอำนวยการสำนักงานประกัน
คุณภาพ
ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่

นายคมสัน จีราคม

ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่

นายคมสัน จีราคม

ผูอำนวยการกองกิจการนิสิต

นางวิธิพร มังคลาภิวัฒน
นางสาวปทมา นามทอง
นางสาวลดาวัลย วชิรเมฆากุล
นางสาวปทมา นามทอง
นางสาวเรืองรอง ทองตัน
นายธีรศักดิ์ สุนทรา
นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน

ผูอำนวยการกองกิจการนิสิต
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.
ผูอำนวยการสำนักงานบริการ
วิชาการ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

สำนักงานบริการ
วิชาการ
สำนักงานประกัน
คุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.

รองอธิการบดีฝาย
บริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝายวิจัย

ผูอำนวยการสำนักงานบริการ
วิชาการ
ผูอำนวยการสำนักงานประกัน
คุณภาพ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

สำนักงานบริการ
วิชาการ
กองการเจาหนาที่

รองอธิการบดีฝาย
บริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝาย
บริหารกิจการภายใน
รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝาย
บริการวิชาการ
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กำแพงแสน
รองอธิการบดีวิทยาเขต
ศรีราชา

ผูอำนวยการสำนักงานบริการ
วิชาการ
ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่

สำนักงานประกัน
คุณภาพ
สำนักงานบริการ
วิชาการ
สำนักงานวิทยาเขต
กำแพงแสน
สำนักงานวิทยาเขต
ศรีราชา
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ผูเก็บรวบรวมขอมูล
นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
นางวราภรณ สมบูรณกลุ
นางสาวพินทุสุดา ดีชวย
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ

นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
นางสาวศุภสิ รา เกียรติสันติสุข
นางสาววราภรณ ภายศรี
นางมณฑภสั สร สุวรรณาพิสิทธิ์
นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
นางสาวศุภสิ รา เกียรติสันติสุข
นางสาววราภรณ ภายศรี
นางมะลิวลั ย พันธุภักดี
นางสาวฐิตาภรณ เดือนฉาย
นางมณฑภสั สร สุวรรณาพิสิทธิ์

ผูอำนวยการสำนักงานประกัน
คุณภาพ
ผูอำนวยการสำนักงานบริการ นางสาววราภรณ ภายศรี
วิชาการ
ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นางธนาภรณ สระทองมา
กำแพงแสน
ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นางอนุตรา สุนทรส
ศรีราชา
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ตัว
บงชี้ที่

หนวยงาน

4.1

สำนักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
กองกลาง

5.1

สำนักงานวิทยาเขต
กำแพงแสน
สำนักงานวิทยาเขต
ศรีราชา
สำนักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
กองแผนงาน

กองคลัง
คณะทำงานกำหนดวิธี
วิเคราะหขอมูลทาง
การเงินของ มก.

สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน
กองกลาง
กองการเจาหนาที่

5.2

ผูบริหารที่กำกับดูแล

ผูกำกับดูแล

รองอธิการบดีวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
รองอธิการบดีฝาย
บริหารกิจการภายใน
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กำแพงแสน
รองอธิการบดีวิทยาเขต
ศรีราชา
รองอธิการบดีวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
รองอธิการบดีฝาย
วางแผน

ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
ผูอำนวยการกองกลาง

นายอนุสรณ กุลวงศ
นายสนธยา ผาลลาพัง
นางอรุณศรี นิภานันท
นายเทเวศร นนทะชัย

ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
กำแพงแสน
ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ศรีราชา
ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
ผูอำนวยการกองแผนงาน

นางธนาภรณ สระทองมา

รองอธิการบดีฝาย
การเงิน
รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ

ผูอำนวยการกองคลัง

รองอธิการบดีฝาย
บริหารกิจการภายใน
รองอธิการบดีฝาย
บริหารกิจการภายใน
รองอธิการบดีฝาย
บริหารกิจการภายใน
รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ

ผูอำนวยการสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
ผูอำนวยการกองกลาง

สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
(ฝายบริการการศึกษา)
สำนักงานประกัน
รองอธิการบดีฝาย
คุณภาพ
ประกันคุณภาพ
สำนักงานประกัน
รองอธิการบดีฝาย

ประธานคณะทำงานกำหนดวิธี
วิเคราะหขอมูลทางการเงินของ
มก.

ผูเก็บรวบรวมขอมูล

นางอนุตรา สุนทรส
นายวีระเทพ สุดแดน
นายเกรียงไกร พรอมนฤฤทธิ์
นางอรุณศรี นิภานันท
นางสาวเกศสิรินทร แพทอง
นางสาวสยาวไลย โชคมาเสริมกุล
นาสาวพัชนี ลีลาดี
นางสาวภัทรา วณิชชานนท
นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย
นางสาวอุษา สุพลจร
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ
ผศ.ดร.อภิชาต แจงบำรุง
ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ
ผศ.ดร.สุธาวัลย พฤษอำไพ
รศ. ดร.ไพบูลย ผจงวงศ
นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย
นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย
นางสาวลืลา วุฒิวาณิชยกุล
นางสาวพัชนี ลีลาดี
นางสาวนงนาฎ พัวประเสริฐ
นางมณฑภสั สร สุวรรณาพิสิทธิ์
นางสาวปารมี บัวโรย
นายชัยวัฒน สุทธิวิเศษ
นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิล

ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่

นางพรศรี กาญจนภักดิ์

ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
หัวหนาฝายบริการการศึกษา
ผูอำนวยการสำนักงานประกัน
คุณภาพ
ผูอำนวยการสำนักงานประกัน

นางสาวยลรวิวรร วิบรู ณวงศ
นายวัชระ นิลประพันธ
นางประวีณนุช เกตุแกว
นายธเนศ ดาวรุงโรจน
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ตัว
บงชี้ที่
5.3

หนวยงาน
คุณภาพ
สำนักงานประกัน
คุณภาพ
สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
(ฝายบริการการศึกษา)
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ผูบริหารที่กำกับดูแล
วิชาการ
รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ
รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ

ผูกำกับดูแล

ผูเก็บรวบรวมขอมูล

คุณภาพ
ผูอำนวยการสำนักงานประกัน นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
คุณภาพ
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและ นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
ประมวลผล
นางวราภรณ สมบูรณกลุ
หัวหนาฝายบริการการศึกษา
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คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ ๔๒๕ /๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-----------------------ตามที่ สำนั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา กำหนดใหสถาบัน อุดมศึกษาทุ กแหงจัด ทำรายงาน
ประจำปที่เปนรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สงตนสังกัดภายใน ๑๒๐ วัน หลังสิ้นปการศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และ
พรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
๑. อธิการบดี
ที่ปรึกษา
๒. รองศาสตราจารยลิลลี่ กาวีตะ (ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ)
ที่ปรึกษา
๓. นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ (ผูทรงคุณวุฒิ)
ที่ปรึกษา
๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน
กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝายวางแผน
กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝายการเงิน
กรรมการ
๘. รองอธิการบดีฝายวิจัย
กรรมการ
๙. รองอธิการบดีฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
กรรมการ
๑๐. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
กรรมการ
๑๑. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
กรรมการ
๑๒. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
กรรมการ
๑๓. รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ
กรรมการ
๑๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
กรรมการ
๑๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
กรรมการ
๑๖. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ พราพงษ
กรรมการ
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต แจงบำรุง
กรรมการ
๑๙. ประธานคณะกรรมการการศึกษา
กรรมการ
๒๐. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
๒๑. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการ
๒๒. ผูอำนวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
กรรมการ
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๒๓. ผูอำนวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
๒๔. ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
๒๕. ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
๒๖. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
๒๗. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
๒๘. ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๙. ผูอำนวยการกองกลาง
๓๐. ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่
๓๑. ผูอำนวยการกองกิจการนิสิต
๓๒. ผูอำนวยการกองคลัง
๓๓. ผูอำนวยการกองแผนงาน
๓๔. ผูอำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
๓๕. ผูอำนวยการกองวิเทศสัมพันธ
๓๖. ผูอำนวยการสำนักการกีฬา
๓๗. ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยสิน
๓๘. ผูอำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
๓๙. ผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๔๐. ผูอ ำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
๔๑. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
๔๒. นางมณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
๔๓. นางสาวปารมี บัวโรย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนเสร็จสิ้นการดำเนินงาน
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐
------------------------ตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา (สกอ.) ได พั ฒ นาตั ว บ งชี้ และเกณฑ ก าร
ประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพ และทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีนโยบาย
ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานำไปใช ในการดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาตามความ
เหมาะสมของแตละสถาบัน และใชในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้โดยใหมีการ
ประเมินตนเองตามแนวทางในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พรอมจัดทำรายงาน
ประจำปที่ เป น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เปดเผยตอสาธารณชน นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จึ ง ขอแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ประเมิน คุ ณ ภาพการศึกษาภายในระดั บ สถาบั น ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษากำหนด โดยมี
รายนามดังตอไปนี้
๑. ศาสตราจารยบุญเจริญ ศิริเนาวกุล
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๒. รองศาสตราจารยพนิต เข็มทอง
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓. รองศาสตราจารยทิพวรรณ ลิมังกูร
กรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
๔. รองศาสตราจารยจันทนี เพชรานนท
กรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
๕. รองศาสตราจารยกำลัง ชุมพลบัญชร
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. ผูชวยศาสตราจารยณดา จันทรสม
กรรมการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๗. นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
กรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๘. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
ผูชวยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๙. นางประวีณนุช เกตุแกว
ผูชวยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๐. นายธเนศ ดาวรุงโรจน
ผูชวยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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โดยใหมีหนาที่ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามผลการดำเนินงานในรอบ
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหวางวันที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอรายงานผลการประเมินฯ
ตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำปการศึกษา 2560
ระหวางวันที่ 5-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.

วัน-เวลา
วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 2561
08.30-09.00
09.00-10.30

10.30-16.30

กิจกรรม

สถานที่

• คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือรวมกัน
เพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินรวมกันพรอมแบงทีมกรรมการ และกำหนดบทบาท หนาที่
• คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• อธิการบดีกลาวตอนรับและแนะนำผูบริหารมหาวิทยาลัย
• ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพภายใน และแนะนำ
คณะกรรมการประเมินฯ
• ผูบริหารมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
• คณะกรรมการประเมินฯ ซักถาม แลกเปลีย่ นขอคิดเห็นรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผกู ำกับดูแลและผูรับผิดชอบขอมูล
รายตัวบงชี้

หองประชุม 8

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
08.30-09.00
09.00-12.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-16.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30

• คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เตรียมความพรอมเพื่อตรวจเยี่ยมสวนงาน
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมสวนงาน วิทยาเขตบางเขน
กลุม A
กลุม B
กลุม C
กลุม D
คณะสถาปตยกรรม
คณะสัตว
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเกษตร
ศาสตร
แพทยศาสตร
คณะเทคนิคคณะเศรษฐศาสตร
คณะอุตสาหกรรม
คณะวนศาสตร์
การสัตวแพทย
เกษตร
สำนักบริการ
สถาบันวิจัยและ
สำนักหอสมุด
สถาบันคนควาและ
คอมพิวเตอร
พัฒนาแหง มก.
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผมู ีสวนไดสวนเสีย
กลุม A
กลุม B
กลุม C
กลุม D
หองประชุม5
หองประชุมกำพลฯ
หองประชุม 6
หองประชุม 8
คณบดี
นิสิตทุกชั้นป
หนวยงานหารายได
อาจารย
ประธานหลักสูตร
ศิษยเกา
ผูแทนชุมชน
นักวิจัย
ผูใชบัณฑิต
ผูอำนวยการสำนัก/ หนวยงานเครือขายที่ บุคลากรสายสนับสนุน
สถาบัน
ใหความรวมมือ
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจเยี่ยม และการสัมภาษณ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

หองประชุม
กำพล อดุลวิทย

หองประชุม 8
หองประชุม 8
ตามสวนงาน

หองประชุม
กำพล อดุลวิทย
หองประชุม 5
หองประชุม 6
หองประชุม 8

หองประชุม 8

08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินตามตัวบงชี้คณ
ุ ภาพ
13.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปวิเคราะหผลการประเมินฯ รายองคประกอบ

หองประชุม 8
หองประชุม 8

08.30–10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลครั้งสุดทาย
10.00 - 12.00 คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินใหผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทราบ

หองประชุม 8

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561

หองประชุม
กำพล อดุลวิทย

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำปการศึกษา 2560

327
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ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย ดร.ลิลลี่ กาวีตะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ
รองศาสตราจารย ดร.ชัชพล ชังชู
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต แจงบำรุง
รองศาสตราจารยคณิตา ตังคณานุรักษ

ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
รักษาการแทนผูช วยอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพ

นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล

รักษาการแทนผูอำนวยการ
สำนักงานประกันคุณภาพ
งานวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
งานวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
งานวิเคราะหขอ มูลและสารสนเทศ

นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
นางมณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
นางสาวปารมี บัวโรย

พิมพที่ : โรงพิมพสำนักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กทม. 10900
โทร. 02-9428049
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