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คํานํา 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตบัณฑิตหลากหลาย
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการบริหารจัดการ 
เพื่อให้มีผลงานสะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์ 
แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” โดยดําเนินงานครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกําหนดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและนิสิต 
ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 –  
31 พฤษภาคม 2557) ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่  
วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อแสดง
ให้เห็นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ และการประเมินตามตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย ใน 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งช้ี ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และ  
18 ตัวบ่งชี้ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ในรอบปีการศึกษา 2556 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดนโยบายให้มีการปรับโครงสร้าง เพื่อให้
การบริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น โดยให้มีการยุบรวม/ควบรวม สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สํานักวิทยบริการวิทยาเขตศรีราชา สํานักวิทยบริการวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เข้ากับคณะ/สํานักงานวิทยาเขต 
เมื่อผู้อํานวยการหมดวาระหรือลาออก รวมทั้งได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นที่วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครด้วย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย และ
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน  ที่ร่วมกันผลิตผลงานตามภารกิจและความรับผิดชอบให้เป็นที่ประจักษ์ 
แก่สังคมและสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตลอดจน ขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรสนับสนุน 
ทุกท่านในทุกวิทยาเขตที่ร่วมกันอํานวยความสะดวกสนับสนุนและประสานงานร่วมกัน ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 สําเร็จได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีผลการประเมินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.67 คะแนน ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกท่านเป็น
อย่างยิ่งที่สละเวลาในการทําหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ในการดําเนินการตามพันธกิจต่างๆ ให้สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในการพัฒนาถ่ายทอดความรู้แก่สังคมไทย และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติสืบไป 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเป็นแห่งแรก 

ของประเทศไทย โดยถือกําเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อ พ .ศ .  2460ต่อมาได้ขยายและยกฐานข้ึนเป็น
วิทยา ลัย เกษตรศาสต ร์  และพัฒนาต่ อมาจนกระ ท่ั ง ก่ อตั้ ง เ ป็ นมหา วิทยา ลัย เกษตรศาสต ร์  ปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และจัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัย 
ข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  มีการดําเนินภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล อีกท้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
แหล่งผลิตและรวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย ท่ีได้รับการส่ังสมมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 70 ปี 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปน็หนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานสากล  
เป็นแกนนําในการระดมภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอํานาจต่อรองในประชาคมโลก”  

ในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดเอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้าง
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ” และอัตลักษณ์ “สํานึกดี  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์ สามัคคี” เพ่ือเป็นการเน้น
ย้ําปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งมั่นและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ท่ีเพียบพร้อมด้วยวิชาการ 
จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และ
ความเป็นอารยะของชาติ มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 วิทยาเขต 29 คณะ 1 วิทยาลัย 5 สถาบัน 12 สํานัก และ 2 ศูนย์
รวมท้ังส้ิน 49 หน่วยงาน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รวบรวมไว้ไปสู่คนรุ่นต่อไปอย่างเข้มแข็ง  
โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีจํากัดจํานวนรับท่ีผลิตบัณฑิตจํานวนมากที่สุดของประเทศไทย ในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเป็น
ความต้องการของประเทศและอาเซียน โดยเปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนรวมท้ังส้ิน 389 หลักสูตร 410 สาขาวิชา จําแนกเป็นหลักสูตรตามระดับการศึกษา
ได้ดังนี้ ระดับปริญญาเอก จํานวน 87 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 170 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 131 หลักสูตร  มีนิสิตท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวนรวมท้ังส้ิน 
64,884 คน (ไม่รวมสถาบันสมทบ) จําแนกเป็นนิสิตในระดับปริญญาเอก จํานวน 1,978 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 
10,296 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 47 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 52,563 คน    

ด้านบุคลากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 10,384 คน โดยมีข้าราชการ จํานวน 2,012 
คน พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได้ จํานวน 6,943 คน พนักงานราชการ จํานวน 116 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 
827 คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 100 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 104 คน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 252 คน 
และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จํานวน 34 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 1.6 และอาจารย์ประจําท่ีทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิต 
(ไม่รวมอาจารย์ รร.สาธิตฯ) มีจํานวน 3,552 คน มีสัดส่วนคุณวุฒิ  ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 8.56 : 
41.61 : 49.83 และสัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ 
= 61.94 : 21.71 : 14.86 : 1.49  

สํ าหรับการนับจํ านวนบุคลากร  ตามระยะเวลาการ ทํางานตามเกณฑ์ ท่ี  สกอ .  กํ าหนด  พบว่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากรปฏิบัติงานทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 9,095 คน โดยมีข้าราชการ จํานวน 1,864.5 คน 
พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได้ จํานวน 5,962 คน พนักงานราชการ จํานวน 110 คนลูกจ้างประจํา จํานวน 807 
คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 90 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 37 คน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 197.5 คน และผู้
มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ  จํ า น ว น  2 7  ค น  แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ท่ี ทํ า ห น้ า ท่ี ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต  
(ไม่รวมอาจารย์ รร.สาธิตฯ) มีจํานวน 2,836 คน มีสัดส่วนคุณวุฒิ  ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 1.90 : 
38.05 : 60.05 และสัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ 
= 57.12 : 23.92 : 17.24 : 1.71 
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ในการประเมินตามระบบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 พบว่า ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 (9 องค์ประกอบ 38 ตัวบ่งชี้) โดยได้ผลการ
ประเมินในระดับดีมาก 6 องค์ประกอบ และระดับดี  3 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดคะแนนการประเมินเฉล่ียในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ   คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดบัดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ     คะแนนเฉล่ีย 4.42 ระดบัด ี
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดบัดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย      คะแนนเฉล่ีย 4.46 ระดบัด ี
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม    คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดบัดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดบัดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ    คะแนนเฉล่ีย 4.97 ระดบัดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ    คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดบัดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   คะแนนเฉล่ีย 4.36 ระดบัด ี
สําหรับการพิจารณาจากมุมมองของแต่ละส่วนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปัจจัยนําเข้ากระบวนการ 

และผลผลิต พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานโดยรวมในระดับดีมาก คะแนนเฉล่ีย 4.67 แบ่งเป็น ด้านปจัจัยนําเข้า 
(Input) ได้คะแนนเฉล่ีย 4.42 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) ได้คะแนนเฉล่ีย 4.78 อยู่ในระดับดีมาก และ
ด้านผลผลิต (Output) ได้คะแนนเฉล่ีย 4.61 อยู่ในระดับดีมาก 

โดยตัวบ่งชี้ท่ีผลการดําเนินงานได้ค่าคะแนนไม่เต็ม 5.00 คะแนน เป็นตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในองค์ประกอบท่ี 2 4 7  
และ 9 รวมท้ังส้ินจํานวน 13 ตวับ่งชี้ ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ 

 

 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   
 ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.00  

คะแนน เนื่องจากยังไม่สามารถดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ครบทุกหลักสูตร และมีผลการดําเนินงาน 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 โดยในปีการศึกษา 2556 มีนิสิตบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอนท้ังหมด 8,885 คน จากจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา จํานวนท้ังส้ิน 64,884 คน   
คิดเป็นร้อยละ 13.69 ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดร้อยละ 30  

 ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ไดค้ะแนนการประเมินเท่ากับ 3.16  คะแนน  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน จํานวน 537.50 คน 
จากจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 2,836 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95 ซึ่งเกณฑ์การประเมินสําหรับสถาบันกลุ่ม ง 
กําหนดค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 30 ข้ึนไป 

 ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.00 คะแนน 
เนื่องจากมีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อท่ี 6 และข้อท่ี 7 โดยพบว่ามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
ท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ ไม่ครบทุกรายวิชาตาม 
ผลการประเมินรายวิชา ตามแบบมคอ. 5 และ 6 

 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้คะแนนการประเมิน
เท่ากับ 4.32  คะแนน เนื่องจากผลการสํารวจ พบว่า มีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี จํานวน 6,711 คน จากขอบเขตการสํารวจ จํานวน 7,619 คน (จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวนท้ังส้ิน 
9,496 คน) คิดเป็นร้อยละ 88.08 ซึ่งเกณฑ์การประเมินกําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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  ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.07  คะแนน เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.23 ด้านความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 
ด้านทักษะทางปัญญา มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.19 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคะแนนเฉล่ีย 3.97   

 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.84 คะแนน เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ 
มีผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 13,068.00 จากจํานวนอาจารย์ประจํา 2,836 คน ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 4.608 ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ  
5 คะแนน    

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
  ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.52 คะแนน และตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.54 คะแนน เป็นผลมาจากสูตรวิธีการคํานวณในระดับมหาวิทยาลัย 
ท่ีจะต้องนําค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะ สถาบัน สํานัก มาคํานวณเป็นคะแนนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความ
เป็นไปได้น้อยท่ีคะแนนในระดับมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม 5 ซึ่งหากมีเพียงบางหน่วยงานไม่ได้คะแนนเต็มก็จะส่งผลกระทบ
ต่อคะแนนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.88 คะแนน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จํานวนท้ังส้ิน 474 ผลงาน   
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 3,058 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ตาม
เกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ในทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.51 คะแนน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีผลงานงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ท่ีมีคุณภาพ จํานวน 
431 ผลงาน ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ)เท่ากับ 214.25 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 3,058 คน คิดเป็นร้อยละ 7.01 ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ตาม
เกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ในทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

          องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของสภาสถาบัน ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ  4.95 
คะแนน และตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 
4.85  คะแนน  
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.00 

คะแนน เนื่องจากการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ครบทุกตัวบ่งชี้ นั้น พบว่า ในปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
จํานวน 28 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.85 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

ท้ังนี้การรายงานผลดําเนินงานท้ังในส่วนของตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. และ 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. เป็นการแสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ ในการดําเนินงานตามพันธกิจอันจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และ
เพ่ือสร้างขีดความสามารถทางวิชาการ สร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน และรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือก้าวสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลต่อไป 

ซ 



 

26 
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

 

 

 



 

 
 

Ë¹ �Ò 1  
                    ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556  

–– 
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ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) 
สถานที่ต้ัง      เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
                   กรงุเทพฯ 10900  
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ตราประจํามหาวิทยาลัย 
ตราประจํามหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม  มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่

กึ่ ง กลาง  ล้ อมรอบด้ วยก ลีบบั วคว่ํ า และก ลีบบั วหงายมี ข้ อความว่ า 
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. 
เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง 

 
 

สีและต้นไม้ประจํามหาวทิยาลัย 
สีประจํามหาวิทยาลัยคือ สีเขียวใบไม้ และต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย 

คือ ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลเดช ทรงปลูกต้นนนทรี จํานวน 9 ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก. 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 เวลา 15.30 น. นับเป็นวันประวัติศาสตร์ 
นนทรีทรงปลูก ที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องจารึกไว้ในดวงจิต
อย่างไม่มีวันลืม 
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ประวัติความเป็นมา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรเป็นแห่งแรก 

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

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐได้ดําเนินภารกิจเพื่อสนอง
นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล แบ่งเป็น 4 วิทยาเขต 29 คณะ 1 วิทยาลัย 5 สถาบัน 12 สํานัก 
และ 2 ศูนย์ 

นโยบายการบริหารวิทยาเขต  
วิทยาเขตบางเขน : เน้นผลิตบัณฑิตศึกษา วจิยัช้ันสูง พัฒนาวิชาการ บริการวิชาพื้นฐาน บรหิารโครงการ

พิเศษ ประสานความร่วมมือนานาชาติ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน : ส่งเสริมวิจัยชั้นสูง พัฒนาวิชาการเพื่อภาคตะวันตก สร้างความเป็นเลิศสาขาวิชาเกษตร 
วิทยาเขตศรรีาชา : ส่งเสริมความเข้มแขง็ทางวิชาการเพื่อการบรกิารภาคตะวันออก 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร : สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ เพื่อภาคอีสาน 

 
 วิทยาเขตบางเขน 

       มีหน่วยงานทั้งหมด 26 หน่วยงานประกอบด้วย 15 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 4 สถาบัน 5 สํานัก 1 ศูนย ์
ที่ต้ัง คณะวิชา สถาบัน สํานัก และศูนย ์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว เขตจตจุักร 
กรงุเทพฯ 10900   
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 
โทรสาร  0-2942-8151-3 
www.ku.ac.th 

คณะเกษตร  
คณะบริหารธรุกิจ  
คณะประมง  
คณะมนุษยศาสตร์  
คณะวนศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์  
คณะเศรษฐศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
คณะส่ิงแวดล้อม 
บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
     อาหาร  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง 
     การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง่ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
สํานักงานอธกิารบดี  
สํานักทะเบียนและประมวลผล  
สํานักบริการคอมพิวเตอร์   
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
สํานักหอสมุด  
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย 
     พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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 วิทยาเขตกําแพงแสน 
มีหน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย 5 คณะ 3 สํานัก 1 ศูนย์  

ที่ต้ัง คณะวิชา สถาบัน สํานัก และศูนย ์
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน 
ตําบลกําแพงแสน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
73140 ห่างจากจังหวัดนครปฐม 
ไปตามถนนสายนครปฐม-
สุพรรณบุร ี(ถนนมาลัยแมน) เปน็
ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร 
โทรศัพท์ 0-2942-8010-9  
           0-3428-1053-6 
โทรสาร  0-2942-8000  
           0-3428-1053-6 
www.kps.ku.ac.th 

คณะเกษตร กําแพงแสน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน  
สํานักหอสมุด กําแพงแสน  
ศูนย์เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 

 

 วิทยาเขตศรีราชา    
 มีหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย 2 สํานัก  

ที่ต้ัง คณะวิชา สถาบัน และสาํนัก  
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท 
ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบรุี 20230 
โทรศัพท์ 0-3835-4580-4 
โทรสาร  0-3835-1169  
           0-3835-1169 
www.src.ku.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 

 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
มีหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย  4 คณะ 1 สถาบัน 2 สํานัก  

ที่ต้ัง คณะวิชา สถาบัน และสาํนัก  
เลขที่ 59 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร หมู่ 1  
ถนนสกลนคร-นครพนม  
ตําบลเชียงเครอื อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000  
โทรศัพท์  0-4272-5000   
หน่วยประสานงานวิทยาเขต  
โทรศัพท์  0-2942-8999 
โทรสาร   0-4272-5013 
www.csc.ku.ac.th 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ 
     อุตสาหกรรมเกษตร  
คณะวิทยาศาสตร์และ 
     วิศวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ 
     จัดการ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
     วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
     จังหวัดสกลนคร  
สํานักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ  
     จังหวัดสกลนคร  
สํานักวิทยบริการ  
     วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
     จังหวัดสกลนคร 
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1.2   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 

 ปรัชญา และปณิธาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการส่ังสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ 
ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นํา
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ 

 วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็น 
ที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนําในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีอํานาจต่อรอง 
ในประชาคมโลก 

 พันธกิจ 
สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม 

และมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสําคัญ
ในการนําประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง  โดยมหาวิทยาลัยมีพันธกิจแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
          พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิต 
          การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศึกษา ครอบคลุมทุกศาสตร์ที่สนับสนุนการกินดีอยู่ดีของชาติ เช่น เกษตร วนศาสตร์ ประมง อุตสาหกรรม
เกษตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 
          นอกเหนือจากเปิดโลกกว้างในการนําเทคโนโลยีและส่ือการสอนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคน้ีมาใช้ในการเรียน
การสอนและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาด้านการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพ
หลักของประเทศไทย นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีโครงการสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้มีความสามารถและออกไปรับใช้
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
          พันธกจิด้านวิจัย 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งพัฒนาสู่ "มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย" (Research University) โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพและความพร้อมในศาสตร์ทุกสาขาที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อันนําไปสู่การพัฒนา
"ศูนย์ความเป็นเลิศ" (Center of Excellence) ด้านต่างๆ เช่น อาหาร ยางพารา ข้าว และพลังงาน เป็นต้ นอกจากนี้
คณาจารย์และนักวิจัยได้ทุ่มเทสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติมากมาย ตลอดจนได้ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกสาขาให้กับประชาชนทุกระดับเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
          พันธกจิด้านทุนสนับสนุนการวิจัย 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยโดยจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งจากแหล่ง
เงินอุดหนุนวิจัยภายใน โดยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และจากแหล่งเงิน
อุดหนุนวิจัยจากภายนอก ทั้งภาคเอกชนและองค์กรต่างประเทศ 
 

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

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

สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก (WorldClass University) โดยผลักดัน
ให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพสู่
“วิทยาลัยนานาชาติ” (International College) เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากรและนิสิต เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้พร้อมรองรับการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบของ "ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน" (ASEAN Economic Community) และรองรับการแข่งขันในเวทีสากล  
         พันธกิจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเรียนการสอน 
การวิจัย มาให้บริการแก่สังคม ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมความแข็งแกร่ง
โดยนําเครือข่ายความเร็วสูงมาใช้กับระบบออนไลน์และระบบไร้สาย ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ทุกที่
ทั่วมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต โดยมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงครบทุกอาคารและระหว่างวิทยาเขต เพื่อรองรับระบบการ
เรียนการสอนทางไกล การติดต่อส่ือสารระหว่างวิทยาเขต และการประชุมผ่านทางระบบสารสนเทศควบคู่กับการ
สนับสนุนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยปฏิบัติงาน โดยมีห้องสมุดดิจิตอลห้องปฏิบัติการด้านไอที ภาษาต่างประเทศ 
และศูนย์บริการมัลติมีเดียที่สมบูรณ์ และทันสมัย เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเรียนรู้ให้กับนิสิตและบุคลากร
ตลอดจนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อรองรับงานวิจัยที่ต้องใช้ขีดความสามารถ ในการคํานวณความเร็ว
สูงเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศ 

 เป้าประสงค์ 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่เยาวชนและประชาชน 
2. ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
3. สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดวิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง 

ได้อย่างยั่งยืน และสามารถช้ีนําเพื่อการพัฒนาประเทศ 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศและความม่ันคงของรัฐ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และร่วมรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
6. พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และ

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

ต่อภาระที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ สนใจใฝ่หาความรู้ มีภาวะผู้นําใน
ตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

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

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

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

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

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

การ (Integration) เกี่ยวกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนแผ่นดิน 
the well-being of nation หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม 

(Strength) ความสมดุลของส่ิงแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคงด้านอาหาร (Security) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ 
ความกินดีอยู่ดีของทุกคนในชาติ 
 

1.5 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  สํานึกดี     มุ่งม่ัน       สร้างสรรค ์         สามัคค ี
(Integrity)             (Determination)            (Knowledge Creation)           (Unity)  
(IDKU : Identity of Kasetsart University)      

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

1.6   การจัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานวิทยาเขต* 
สํานักวิทยบริการ* 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร* 
 

   หมายเหตุ :    
(1) *   ดําเนินการจัดตั้งเป็นการภายใน      **  เป็นส่วนงานท่ีขยายการดําเนินงานจากหน่วยงานเดิมท่ีวิทยาเขตบางเขน 
(2) ยุบเลิกและโอนย้าย หน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก จํานวน 5 หน่วยงาน คือ 
     - สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (ประกาศสภา มก. ยุบเลิก วันท่ี 1 พ.ย. 2556) 
     - สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (ประกาศสภา มก. ยุบเลิก วันท่ี 26 พ.ย. 2556) 
     - สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ (ประกาศสภา มก. ยุบเลิก วันท่ี 1 ธ.ค. 2556) 
     - สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร โอนย้ายเป็นหน่วยงานในกํากับดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ (มติสภา มก. วันท่ี 27 ม.ค. 2557) 
     - สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  (ประกาศสภา มก. ยุบเลิก วันท่ี 1 ก.พ. 2557) 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร* 
 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์* 
 

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ* 
สาธารณสุขศาสตร์* 

 
สํานักงานวิทยาเขต* 
สํานักวิทยบริการ  
วิทยาเขตศรีราชา* 

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา* 
 

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา* 
 

วิทยาการจัดการ*
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ* 
คณะเศรษฐศาสตร์  
ศรีราชา*

เกษตร กําแพงแสน* 
วิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน* 
วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา* 
สัตวแพทยศาสตร์** 
 

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
 

ศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ 
ประมง**

กองธุรการ (กําแพงแสน) 
 

กองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน) 
 

กองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) 
 

กองยานพาหนะและ
อาคารสถานท่ี 
(กําแพงแสน) * 
 

ศูนย์กีฬา กําแพงแสน* 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มก. กพส.* 
 

สํานักงานโครงการจัดต้ัง 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาลัยชลประทาน 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี
นพรัตน์วชิระ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

 
          ศูนย์นานาชาติ 
          สิรินธร เพื่อการ       
          วิจัยพัฒนาและ 
          ถ่ายทอดเทคโนโลยี* 
 

 
สถาบันวิทยาการข้ันสูง  
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* 

สํานักทะเบียน       สํานักหอสมุด 
และประมวลผล 
 

สํานักบริการ         สํานักส่งเสริมและ 
คอมพิวเตอร์         ฝึกอบรม 
 

          

ศูนย์เทคโนโลยี 
ชีวภาพเกษตร* 
 

สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน* 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน* 
 

วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

คณะ 

สํานัก 

คณะ 

สํานัก 

สถาบัน 
สถาบันสมทบ 

สถาบัน ศูนย์ สํานัก 

คณะ สํานักงานวิทยาเขต 

ศูนย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สํานักงานอธิการบดี คณะ 

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

สํานัก 



 

  Ë¹ �Ò 8  
                                      ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

 
1.7  โครงสร้างองค์การบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมา :  กองแผนงาน ณ พฤษภาคม 2557 

คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อธิการบดี 

คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ/คณบดี/คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/

ศูนย์/ฝ่าย 

หัวหน้าภาควิชา/
สาขาวิชา/สายวิชา 

สภาข้าราชการ
มหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมคณบดี 

ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยอธิการบดี/ 
ผู้ช่วยรองอธิการบดี 

รองอธิการบดี รองอธิการบดี 
วิทยาเขต

คณะกรรมการ 
ประจําวิทยาเขต

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
วิทยาเขต

 

ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี 

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

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

ผู้อํานวยการกอง/
สํานักงาน/ศูนย์/ฝ่าย 

ผู้อํานวยการ
กอง/สํานักงาน 

 

คณบดี/ผู้อํานวยการ 
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/

สํานัก/ศูนย์ 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/

วิทยาลัย/สถาบัน/ 
สํานัก/ศูนย์ 
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1.8 แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 10 ปี  
     พ.ศ. 2556-2565 
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1.9  นโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 1. ด้านวิชาการ 
  1.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
    -  เร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาทุกหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองเป้าหมายความต้องการของตลาด ตลอดจนดึงดูดผู้สนใจ
ในภูมิภาคเอเชีย (ASEAN) และจากต่างประเทศมาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้น 
  1.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
    -  สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมปฏิบัติงานเป็นทีม โดยสังกัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
แต่ละสาขา และมีนิสิตร่วมปฏิบัติงานเพื่อบ่มเพาะทางวิชาการ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้คณะที่มี
ความพร้อมเป็นคณะนําร่อง 
    -  ให้บุคลากรสายช่วยวิชาการและนักวิจัยร่วมสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความเช่ียวชาญ และร่วมให้
คําปรึกษาด้านการศึกษาแก่นิสิตทุกระดับ โดยให้ถือเป็นภาระงานที่สําคัญ 
  1.3 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 
    -  สนับสนุนให้มีระบบสนับสนุนทุนการศึกษาและ/หรือวิจัย ให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก ให้เพิ่มมากขึ้น 
โดยคณะต้นสังกัดมีส่วนร่วมจัดสรรทุนกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
    -  เร่งรัดการจัดตั้งสํานักจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการศึกษา
วิชาพื้นฐานอย่างเป็นระบบและลดภาระที่ไม่จําเป็นของคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  1.4 การรับนิสิต 
    -  พิจารณาจํานวนรับนิสิต/สาขาวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละวิทยาเขต โดยเงินค่าธรรมเนียม 
จากการรับนิสิตถือเป็นรายได้ส่วนหน่ึงที่สําคัญที่จะนํามาบริหารและพัฒนาคณะ/วิทยาเขต 
  1.5 การพัฒนานิสิต 
    -   สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสฝึกงานและสร้างเสริมประสบการณ์ในองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเพิ่มโอกาสให้นิสิตที่ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านทุน 
    -  ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ 
    -  สนับสนุนกิจกรรมอันดีของนิสิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อชุมชน สังคม และประเทศ  
โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในชีวิตสังคมชนบทและสัมผัสวิถีชีวิตรากหญ้า ตลอดจนให้นิสิตได้มีโอกาสใกล้ชิด
กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแทจ้ริง 
    -  ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่มีคุณภาพ 
    -  ผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้า 
 

 2. ด้านวิจัย 
  2.1 พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยให้เข้มแข็ง 
    -  สานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ให้เข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในภูมิภาค พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นในทุกวิทยาเขต ซึ่งการ
มุ่งหมายให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี 
    -  ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหาร
หลายวิทยาเขต 
    -  ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่
สังคมได้ 
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  2.2 ส่งเสริมการวิจัย 
    -  สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ระดมทรัพยากรและร่วมใช้ทรัพยากรเพ่ือการ
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพและมีความพร้อมโดยการผนึก
กําลังระหว่างคณะ สถาบัน สํานัก และมิให้เป็นการสร้างภาระแก่องค์กร 
    -  เร่งรัดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย และเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับต่างๆ ให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
  2.3 พัฒนาบุคลากรและระบบสนับสนุนวิจัย 
    -  เร่งรัดการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้เกียรติยกย่องนักวิจัยอาวุโสและส่งเสริมให้นักวิจัยอาวุโสเป็นพี่เล้ียงด้านการ
วิจัยอย่างจริงจัง 
    -  เร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ให้พร้อมรองรับความต้องการข้อมูลข่าวสารและ 
ความต้องการองค์ความรู้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 

 3. ด้านบริการวิชาการ 
  3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม 
    -  ผลักดันให้มีการดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น 
    -  ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการดําเนินงานด้านบริการทางวิชาการของหน่วยงานและ
บุคลากร และกระตุ้นให้เกิดความจูงใจในการพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม 
    -  ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการดําเนินงานด้านการสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการเบิกจ่ายเงิน 
    -  สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างจริงจัง 
  3.2 ส่งเสริมการหารายได้จากการบริการวิชาการ 
    -  พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต เพื่อมุ่งเน้น
การแสวงหารายได้ให้กับหน่วยงาน นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและรายได้ที่ได้รับจากการจัดการศึกษา 
 

 4. ด้านการบริหารจัดการ 
  4.1 การพัฒนาระบบการหารายได้ 
    -  ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาระบบการหารายได้ในทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
  4.2 พัฒนาระบบการบริหารงาน 
    -  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทั้งในส่วนกลาง และระดับ 
วิทยาเขตบนพื้นฐานการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคต
อันใกล้ 
    -  เร่งรัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม 
    -  สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่สังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางการของประชมคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558  
    -  เร่งรัดปรับปรุงการประกันสุขภาพบุคลากร ซึ่งให้ครอบคลุมบุคลากรทุกวิทยาเขต 
    -  สร้างเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการนําหลักวิชาการและองค์ความรู้ไปสู่ปฏิบัติและใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยมุ่งให้สังคมยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
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    -  เร่งรัดปรับปรุงสวัสดิการด้านที่พักอาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหอพักนิสิต ในทุกวิทยาเขต 
    -  ปรับปรุงการคมนาคมขนส่งภายในวิทยาเขตให้สะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อมิให้
เป็นภาระของบุคลากร นิสิตและประชมชนที่เข้ามาในเขตรั้วของมหาวิทยาลัยและในทุกวิทยาเขต 
    -  จัดหารถจักรยาน เพื่อบริการแก่บุคลากรและนิสิตให้มียืมอย่างเพียงพอในเขตรั้วของมหาวิทยาลัยและ 
ในทุกวิทยาเขต 
  4.4 พัฒนากีฬา 
    -  สนับสนุนการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นําระดับโลก 
    -  สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับบุคลากรและนิสิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย 
    -  ส่งเสริมการผลิตวัสดุอุปกรณ์การกีฬาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดตั้ง ศูนย์มาตรฐานอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับความต้องการ
รับรองวัสดุการกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐานและราคาไม่สูงมาก อันเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 
แก่บุคลากร นิสิต และประชาชน 
 

 5. ด้านทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม 
  5.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคม 
    -  นําจุดแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมการเกษตรมาเป็นจุดเน้นในการให้สังคมไทยตระหนักและ 
ให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติ เพื่อให้เยาวชนและสังคมได้เรียนรู้และ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ตลอดจนให้เป็นที่ประจักษ์ในประชาคมอาเซียน 
    -  สนับสนุนการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและภูมิภาคต่างๆ เพื่อความเข้าใจอันดีและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในบริบทของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
  5.2 ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายใน 
    -  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานกําหนดแผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน และสนับสนุน 
ให้บุคลากร ตลอดจนนิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ 
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1.10   ข้อมูลสถิติ 
 
 
 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวนนิสิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 
64,884 คน (ไม่รวมสถาบันสมทบ) (รายละเอียดดังตารางที่ 1.1) โดยมีนิสิตเข้าใหม่ทุกระดับ จํานวนทั้งสิ้น 19,438 
คน (ไม่รวมสถาบันสมทบ) (รายละเอียดดังตารางที่ 1.2) และนิสิตรับใหม่ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2556 
จํานวนทั้งสิ้น 15,877 คน (รายละเอียดดังตารางที่ 1.3) ส่วนผู้สําเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 จํานวนทั้งสิ้น  
13,358 คน (รายละเอียดดังตารางที่ 1.4) และมีการสํารวจผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทําหลังจบ
การศึกษา 10 เดือน จําแนกตามการมีงานทําอยู่เดิม การได้งานทํา ศึกษาต่อ และยังไม่ได้ทํางาน (รายละเอียด 
ดังตารางที่ 1.5  ) 
ตารางที่  1.1  จํานวนนิสิตทัง้หมด ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามวิทยาเขต และระดับการศึกษา  
                   ปีการศึกษา 2556 

วิทยาเขต 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รบั

ณฑิ
ต 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

รว
ม 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รบั

ณฑิ
ต 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

รว
ม 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รบั

ณฑิ
ต 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

รว
ม 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 36,738 0 4,522 1,522 42,782 15,825 47 5,774 456 22,102 52,563 47 10,296 1,978 64,884

บางเขน 18,184 0 3,767 1,240 23,191 9,267 47 4,945 385 14,644 27,451 47 8,712 1,625 37,835

กําแพงแสน 7,108 0 658 282 8,048 3,200 0 239 62 3,501 10,308 0 897 344 11,549

ศรีราชา 6,734 0 39 0 6,773 3,058 0 432 0 3,490 9,792 0 471 0 10,263

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4,712 0 58 0 4,770 300 0 158 9 467 5,012 0 216 9 5,237 

 สถาบันสมทบ 590 0 0 0 590 0 0 35 0 35 590 0 35 0 625 

วิทยาลัยการชลประทาน 334 0 0 0 334 0 0 0 0 0 334 0 0 0 334 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ 256 0 0 0 256 0 0 35 0 35 256 0 35 0 291 

รวมท้ังส้ิน 37,328 0 4,522 1,522 43,372 15,825 47 5,809 456 22,137 53,153 47 10,331 1,978 65,509

หมายเหตุ :  1. หลกัสูตรนานาชาต ิระดับปริญญาตรี เปิดเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ในเดือนสิงหาคม 2556     
                2. ข้อมูลระดับปริญญาตรี ภาคต้นตัดข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556  ภาคปลายตัดข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556   
                3. ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นตัดข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ภาคปลายตัดข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556   
ท่ีมา :  สํานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557 
 
 
 
 

นิสิต 
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ตารางที่  1.2  จํานวนนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามวิทยาเขต คณะ และ 
 ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 

วิทยาเขต 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รบั

ณฑิ
ต 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 
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ม 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รบั

ณฑิ
ต 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

รว
ม 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รบั

ณฑิ
ต 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

รว
ม 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10,897 0 1,398 221 12,516 4,802 47 2,010 63 6,922 15,699 47 3,408 284 19,438

บางเขน 4,787 0 1,128 185 6,100 2,526 47 1,719 50 4,342 7,313 47 2,847 235 10,442

กําแพงแสน 2,125 0 228 36 2,389 1,150 0 79 13 1,242 3,275 0 307 49 3,631 

ศรีราชา 1,947 0 14 0 1,961 999 0 147 0 1,146 2,946 0 161 0 3,107 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 2,038 0 28 0 2,066 127 0 65 0 192 2,165 0 93 0 2,258 

 สถาบันสมทบ 178 0 0 0 178 0 0 0 0 0 178 0 0 0 178 

วิทยาลัยการชลประทาน 84 0 0 0 84 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ 94 0 0 0 94 0 0 0 0 0 94 0 0 0 94 

รวมทั้งสิ้น 11,075 0 1,398 221 12,694 4,802 47 2,010 63 6,922 15,877 47 3,408 284 19,616
หมายเหตุ : 1. หลักสูตรนานาชาต ิระดับปริญญาตรี เปิดเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ในเดือนสิงหาคม 2556     
               2. ข้อมูลระดับปริญญาตรี ภาคต้นตัดข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556  ภาคปลายตัดข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556   
               3. ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นตัดข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ภาคปลายตัดข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556   
ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557 
 

ตารางที่  1.3  จํานวนนิสิตรับใหม่ระดับปรญิญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามวิทยาเขต  
                   และประเภทการรับเข้า  ปีการศึกษา 2556 
 

ประเภทการรับเข้า บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกยีรต ิ
จังหวัดสกลนคร รวม สถาบันสมทบ รวมทั้งสิ้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7,313 3,275 2,946 2,165 15,699 178 15,877 
(1) สอบผ่าน สอท. 4,237 1,535 991 171 6,934 80 7,014 
(2) มก.รบัตามข้อตกลง 928 285 13 5 1,231 0 1,231 
(3) มก.รบัโดยตรง 2,148 1,455 1,942 1,989 7,534 98 7,632 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557 
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ตารางที่  1.4  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามวทิยาเขต และระดับการศึกษา  
                   รุ่นปีการศึกษา 2555 

วิทยาเขต 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รบั

ณฑิ
ต 

ปร
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ม 

ปร
ิญญ

าต
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ะก

าศ
นีย

บัต
รบั

ณฑิ
ต 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ
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ก 
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ม 

ปร
ิญญ

าต
รี 
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ะก

าศ
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บัต
รบั

ณฑิ
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ปร
ิญญ

าเอ
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 7,356 0 895 124 8,375 2,916 26 1,804 44 4,790 10,272 26 2,699 168 13,165

บางเขน 4,000 0 782 106 4,888 1,703 26 1,619 32 3,380 5,703 26 2,401 138 8,268 

กําแพงแสน 1,373 0 112 18 1,503 429 0 72 11 512 1,802 0 184 29 2,015 

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

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 574 0 0 0 574 32 0 32 1 65 606 0 32 1 639 

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

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

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

รวมทั้งสิ้น 7,549 0 895 124 8,568 2,916 26 1,804 44 4,790 10,465 26 2,699 168 13,358
หมายเหตุ : ไม่นับรวมอนุปริญญา 5 คน 
ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557 
 

ตารางที่  1.5  การสํารวจผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทําหลังจากจบการศึกษา 10 เดือน  
                  จําแนกตามการมีงานทําอยู่เดิม การไดง้านทํา ศึกษาต่อและยงัไม่ได้ทํางาน รุน่ปีการศึกษา 2555   
                  (สํารวจในปกีารศึกษา 2556) 

 
 

วิทยาเขต 
 
 

จํานวน 
ผู้สําเร็จ 
การ 
ศึกษา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบ
สํารวจ 

บัณฑิต 
มีงานทํา 
อยู่เดิม 

 
บัณฑิต 
ศึกษาต่อ 

 
บัณฑิตไม่
ประสงค์ 
จะทํางาน 

บัณฑิตท่ี
อุปสมบท

บัณฑิตท่ี
ติดเกณฑ์
ทหาร 

 
 

ขอบเขต
การ

สํารวจ*

บัณฑิตท่ีทํางานแล้ว/ประเภทหน่วยงาน 
 บัณฑิตท่ียัง 

ไมไ่ด้ทํางาน หน่วยงาน
ของรัฐ 

รัฐ 
วิสาหกิจ

องค์กร
ธุรกิจ
เอกชน

ธุรกิจ
อิสระ/
เจ้าของ
กิจการ 

องค์การ
ต่าง 

ประเทศ 

อื่นๆ 
ไม่ระบุ รวม 

จํานวน % จํานวน % 

๏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 10,272 9,722 498 1,088 471 14 32 7,619 611 92 5,464 467 10 67 6,711 88.08 908 11.92
 - บางเขน 5,703 5,339 228 814 251 7 18 4,021 381 51 2,805 267 6 38 3,548 88.24 473 11.76
 - กําแพงแสน 1,802 1,769 134 173 73 - 5 1,384 186 7 911 91 2 14 1,211 87.50 173 12.50
 - ศรีราชา 2,161 2,036 98 86 111 6 5 1,730 34 28 1371 83 1 11 1,528 88.32 202 11.68

 - เฉลิมพระเกียรติ 
  จังหวัดสกลนคร 606 578 38 15 36 1 4 484 10 6 377 26 1 4 424 87.60 60 12.40

๏ สถาบันสมทบ 193 134 10 1 5 - - 118 70 - 36 - - 1 107 90.68 11 9.32
 รวมท้ังสิ้น 10,465 9,856 508 1,089 476 14 32 7,737 681 92 5,500 467 10 68 6,818 88.12 919 11.88

หมายเหตุ : ขอบเขตการสํารวจ คือ จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว  
              ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ไม่ประสงค์จะทํางาน ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร   
ท่ีมา  :  กองแผนงาน  
             กองแผนงานสํารวจข้อมูลการได้งานทําของบัณฑิตผ่านระบบในช่วงก่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556)  
             และสํารวจข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานภาพการได้งานของบัณฑิตในช่วงเดือนธันวาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 
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ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากร ปฏิบัติงานทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 10,384 คน 
โดยมีข้าราชการ จํานวน 2,012 คน พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได้ จํานวน 6,943 คน พนักงานราชการ 
จํานวน 116 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 827 คน ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 100 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 
104 คน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 252 คน และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จํานวน 34 คน (รายละเอียด 
ดังตารางที่ 1.6) และอาจารย์ประจํา มีจํานวน 3,552 คน มีสัดส่วนคุณวุฒิ ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก 
= 8.56 : 41.61 : 49.83 และสัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : 
ศาสตราจารย์ = 61.94 : 21.71 : 14.86 : 1.49 (รายละเอียดดังตารางที่ 1.8)  

สําหรับการนับจํานวนบุคลากร  ตามระยะเวลาการทํางานตามเกณฑ์ที่  สกอ .  กําหนด  พบว่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากรปฏิบัติงานทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 9,095 คน โดยมีข้าราชการ จํานวน 1,864.5 
คน พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได้ จํานวน 5,962 คน พนักงานราชการ จํานวน 110 คนลูกจ้างประจํา
จํานวน 807 คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 90 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 37 คน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จํานวน 
197.5 คน และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จํานวน 27 คน (รายละเอียดดังตารางที่ 1.7) และอาจารย์ประจําที่ทํา
หน้าที่ผลิตบัณฑิต (ไม่รวมอาจารย์ รร.สาธิตฯ) มีจํานวน 2,836 คน  มีสัดส่วนคุณวุฒิ ปริญญาตรี : ปริญญาโท :
ปริญญาเอก = 1.90 : 38.05 : 60.05 และสัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ 
: ศาสตราจารย์ = 57.12 : 23.92 : 17.24 : 1.71 (รายละเอียดดังตารางที่ 1.9) 

 

ตารางที่ 1.6  จํานวนบุคลากรจําแนกตามวทิยาเขตและประเภท ปีการศึกษา 2556 

วิทยาเขต ข้า 
ราชการ 

พนักงาน พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ประจํา

ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง 
ชาวต่าง 
ประเทศ 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 
พิเศษ 

ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ 

พิเศษ 
รวม คิดเป็น

ร้อยละเงินงบ 
ประมาณ 

เงิน 
  รายได้ 

เงินงบ 
ประมาณ 

เงิน 
รายได้ 

บางเขน 1,553 1,881 2,882 63 518 59 0 77 202 29 7,264 69.93
กําแพงแสน 433 488 709 15 298 41 0 24 15 1 2,024 19.48
ศรีราชา 18 257 251 4 11 0 0 0 31 3 575 5.54 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 8 317 158 34 0 0 0 3 4 1 525 5.05 

รวม 2,012 2,943 4,000 116 827 100 0 104 252 34 10,384 100.00
คิดเป็นรอ้ยละ 19.37 28.33 37.57 1.12 7.96 0.96 0 1.00 2.43 0.33 100.00  

ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
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ตารางที่ 1.7  จํานวนบุคลากรจําแนกตามวทิยาเขตและประเภท ปีการศึกษา 2556 นับตามระยะเวลา 
                 การทํางานตามขอ้กําหนดของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาเขต ข้า 
ราชการ 

พนักงาน พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ประจํา

ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง 
ชาวต่าง 
ประเทศ 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 
พิเศษ 

ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ 

พิเศษ 
รวม คิดเป็น

ร้อยละเงินงบ 
ประมาณ 

เงิน 
  รายได้ 

เงินงบ 
ประมาณ 

เงิน 
รายได้ 

บางเขน 1,451 1,653 2,323.5 58.5 503 48.5 0 21 145.5 23 6,227 68.47
กําแพงแสน 388 445.5 598.5 15 293 41.5 0 13.5 17 0.5 1,812.5 19.93
ศรีราชา 17.5 245.5 238 3.5 11 0 0 0 29 2.5 547 6.01 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 8 311 147 33 0 0 0 2.5 6 1 508.5 5.59 

รวม 1,864.5 2,655 3,307 110 807 90 0 37 197.5 27 9,095 100.00
คิดเป็นรอ้ยละ 20.50 29.19 36.36 1.21 8.87 0.99 0 0.41 2.17 0.30 100.00  

หมายเหตุ : คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ.กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์ พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
               หรือสถานศึกษาท้ังปกีารศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
               -  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  -  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  -  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557 
 

ตารางที่ 1.8  จํานวนอาจารยป์ระจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 

ระดับการศึกษา/
ตําแหน่งทางวิชาการ 

วิทยาเขต รวมทั้งหมด 
(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) ลาศึกษาต่อ รวม

ท้ังหมด 
คิดเป็น
ร้อยละ บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร
ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี 232 47 13 2 294 10 304 8.56
ปริญญาโท 757 232 129 107 1,225 253 1,478 41.61
ปริญญาเอก 1,326 288 82 71 1,767 3 1,770 49.83

รวมทั้งหมด 2,315 567 224 180 3,286 266 3,552 100.00
ตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 1,237 368 186 158 1,949 251 2,200 61.94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 593 121 25 17 756 15 771 21.71
รองศาสตราจารย์ 440 73 10 5 528 0 528 14.86
ศาสตราจารย์ 45 5 3 0 53 0 53 1.49

รวมทั้งหมด 2,315 567 224 180 3,286 266 3,552 100.00
ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557   
         รวมอาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตารางที่ 1.9  จํานวนอาจารยป์ระจํา จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ  
                 ปีการศึกษา 2556 นับตามระยะเวลาการทํางานตามข้อกําหนดของการประเมินคุณภาพ 
                 การศึกษาภายใน 

ระดับการศึกษา/
ตําแหน่งทางวิชาการ 

วิทยาเขต รวมทั้งหมด 
(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) ลาศึกษาต่อ รวม

ท้ังหมด 
คิดเป็น
ร้อยละ บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร
ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี 18.50 12 11.50 2 44 10 54 1.90
ปริญญาโท 437 160 122 108 827 252 1,079 38.05
ปริญญาเอก 1,269.50 288 78.50 64 1,700 3 1,703 60.05

รวมทั้งหมด 1,725 460 212 174 2,571 265 2,836 100.00
ตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 757 288.50 174.50 150 1,370 250 1,620 57.12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 529 93 24.50 17 663.50 15 678.50 23.92
รองศาสตราจารย์ 399 73.50 9.50 7 489 0 489 17.24
ศาสตราจารย์ 40 50 3.50 0 48.50 0 48.50 1.71

รวมทั้งหมด 1,725 460 212 174 2,571 265 2,836 100.00
หมายเหตุ : คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ.กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์ พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
               หรือสถานศึกษาท้ังปกีารศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
               -  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  -  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  -  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557 
         ไม่รวมอาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ตารางที่ 1.10 จํานวนอาจารยป์ระจําที่ลาศึกษาต่อ จําแนกตามวิทยาเขต ระดับการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ  
                  ปีการศึกษา 2556 
ระดับการศึกษา/ตําแหน่ง

ทางวิชาการ 
วิทยาเขต  

รวมทั้งหมด 
 

คิดเป็นร้อยละ 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร
ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี 8 0 2 0 10 3.77 
ปริญญาโท 129.50 51 28 43.50 252 95.09 
ปริญญาเอก 1 1 1 0 3 1.13 

รวมทั้งหมด 138.50 52 31 43.50 265 100.00 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 128.50 49 31 41.50 250 94.34 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 3 0 2 15 5.66 
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 138.50 52 31 43.50 265 100.00 
ท่ีมา  : กองการเจ้าหน้าท่ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557         
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 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น จํานวน 389 
หลักสูตร 410 สาขาวิชา  (รายละเอียดดังตารางที่ 1.11 และตารางที่ 1.12) โดยมีจํานวนหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 
351 หลักสูตร 372 สาขาวิชา (รายละเอียดดังตารางที่ 1.13) หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 38 หลักสูตร 38 สาขาวิชา 
(รายละเอียดดังตารางที่ 1.14) และมีหลักสูตรและสาขาวิชาเปิดใหม่ จํานวน 13 หลักสูตร 13 สาขาวิชา 
(รายละเอียดดังตารางที่ 1.16) โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชา จํานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 
(รายละเอียดดังตารางที่ 1.17)   

 

ตารางที่ 1.11  จํานวนหลักสูตรทัง้หมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รวมจํานวน 389 หลักสูตร 410 สาขาวชิา) 
 

วิทยาเขต ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 
บางเขน 75 138 1 92 306 
กําแพงแสน 12 23 - 15 50 
ศรีราชา - 5 - 13 18 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร - 3 - 10 13 

สถาบันสมทบ - 1 - 1 2 
รวม 87 170 1 131 389 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557           
 
ตารางที่ 1.12   จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (จาํแนกตามวิทยาเขตและระดับปริญญา) 
 

วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา 
บางเขน 75 79 138 138 1 1 92 104 306 322 
กําแพงแสน 12 12 23 23 - - 15 20 50 55 
ศรีราชา - - 5 5 - - 13 13 18 18 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร - - 3 3 - - 10 10 13 13 

สถาบันสมทบ - - 1 1 - - 1 1 2 2 
รวม 87 91 170 170 1 1 131 148 389 410 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557           
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 
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ตารางที่ 1.13  จํานวนหลักสูตรภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

วิทยาเขต 
 

จํานวนหลักสตูรภาษาไทย/สาขาวิชา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม 

หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา 
บางเขน 64 68 124 124 1 1 84 96 273 289 
กําแพงแสน 10 10 21 21 - - 15 20 46 51 
ศรีราชา - - 5 5 - - 13 13 18 18 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร - - 3 3 - - 10 10 13 13 

สถาบนัสมทบ - - - - - - 1 1 1 1 
รวม 74 78 153 153 1 1 123 140 351 372 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557  

ตารางที่ 1.14  จํานวนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 

วิทยาเขต 

จํานวนหลักสตูรนานาชาต/ิสาขาวิชา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม 

หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา หลักสูตร สาขา 
บางเขน 11 11 14 14 - - 8 8 33 33 
กําแพงแสน 2 2 2 2 - - - - 4 4 
ศรีราชา - - - - - - - - - - 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร - - - - - - - - - - 

สถาบนัสมทบ - - 1 1 - - - - 1 1 
รวม 13 13 17 17 - - 8 8 38 38 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557  
 

ตารางที่ 1.15  จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
• บางเขน 75 79 138 138 1 1 92 104 306 322 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 58 86 86 1 1 51 63 192 208 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

18 18 42 42 - - 38 38 98 98 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 3 10 10 - - 3 3 16 16 
• กําแพงแสน 12 12 23 23 - - 15 20 50 55 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8 18 18 - - 12 17 38 43 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ  
  สังคมศาสตร์ 

2 2 3 3 - - 2 2 7 7 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 2 2 - - 1 1 5 5 
• ศรีราชา - - 5 5 - - 13 13 18 18 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 4 4 - - 8 8 12 12 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ  
  สังคมศาสตร์ 

- - 1 1 - - 5 5 6 6 

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

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
• เฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร - - 3 3 - - 10 10 13 13 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2 2 - - 8 8 10 10 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - 1 1 1 1 

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

รวม 87 91 170 170 1 1 131 148 389 410 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62 66 110 110 1 1 79 96 252 273 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

20 20 46 46 - - 46 46 112 112 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 5 14 14 - 0 6 6 25 25 
ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557 
 

ตารางที่ 1.16  จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาเปิดใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
                     รวม 13 หลักสูตร  

วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
• บางเขน 4 4 3 3 - - 2 2 9 9 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 1 1 - - 2 2 5 5 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

1 1 2 2 - - - - 3 3 

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

- - - - - - - - - - 

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

- - - - - - 1 1 1 1 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
• เฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร - - 1 1 - - 1 1 2 2 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - 1 1 1 1 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 1 1 - - - - 1 1 
• สถาบันสมทบ - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
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วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
รวม 4 4 4 4 - - 5 5 13 13 

- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 1 1 - - 3 3 6 6 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

1 1 2 2 - - 2 2 5 5 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1 1 1 - - - - 2 2 
ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557 

 
ตารางที่ 1.17  จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาปรับปรงุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
                     รวม 1 หลักสูตร  

วิทยาเขต 
ระดับปริญญา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี 

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา 
• บางเขน - - - - - - 1 1 1 1 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - - 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - - - - - 
• เฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร - - - - - - - - - - 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - - - - - 

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

รวม - - - - - - 1 1 1 1 
- กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 
- กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละ 
  สังคมศาสตร์ 

- - - - - - - - - - 

- กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - 1 1 1 1 
ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2557 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแหล่งทุนอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,821,331,251 บาท  
โดยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณโดยตรง มีจํานวน 
158,563,900 บาท (รายละเอียดดังตารางที่ 1.18) และจํานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ มีจํานวน 2,733 เร่ือง
(รายละเอียดดังตารางที่ 1.19) 
ตารางที่ 1.18  จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                    ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแหล่งทุนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภททุน/แหล่งทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
     งบประมาณของมหาวทิยาลัย 758 218,794,789 
          - งบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนวิจัย
            พัฒนาและเทคโนโลยี 

345 158,563,900 

          - เงินรายได้มหาวทิยาลัยวิจัยแห่งชาต ิ 13 27,100,000 
          - เงินรายได้ของมหาวทิยาลัย 174 17,230.114 
          - เงินรายได้ของหน่วยงาน  226 15,850,775 
     องค์กรรัฐ 585 1,120,596,856 
     องค์กรอิสระและเอกชน 321 423,112,353 
     องค์กรต่างประเทศ 49 58,877,253 

รวม 1,713 1,821,331,251 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557   
 

ตารางที่ 1.19  จํานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2556 
 

วิทยาเขต 
จํานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2556 

วารสาร การประชุมวิชาการ  
รวมทั้งหมด ระดับ

นานาชาติ 
ระดับชาติ รวม ระดับ

นานาชาติ 
ระดับชาติ รวม 

บางเขน 869 215 1,084 497 452 949 2,033 
กําแพงแสน 176 111 287 52 195 247 534 
ศรีราชา 28 10 38 35 24 59 87 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวดัสกลนคร 

18 13 31 15 23 38 69 

รวมทั้งหมด 1,091 349 1,440 599 694 1,293 2,733 
รวมทั้งหมด (ตัดซ้ํา) 874 245 1,119 539 628 1,167 2,286 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557 

การวิจัย 
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 ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายรับของงบประมาณแผ่นดิน 3,917.29 ล้านบาท 
(รายละเอียดดังตารางที่ 1.20) และรายรับของงบประมาณเงินรายได้ 5,883.56 ล้านบาท (รายละเอียดดังตารางที่ 
1.21) สําหรับรายจ่ายรวมงบประมาณทั้งหมด 9,241.21 ล้านบาท (รายละเอียดดังตารางที่ 1.22) และมีการ
บริหารจัดการงบส่ิงก่อสร้าง (รายละเอียดดังตารางที่ 1.23)  

ตารางที่ 1.20  รายรับของงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (งบประมาณได้รับจดัสรร) 
                                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบ งปม.แผ่นดิน  ร้อยละ 
งบบุคลากร 1,364.94 35.00
งบดําเนินการ 264.43 7.00
งบลงทุน 842.52 21.00
งบเงินอุดหนุน 1,445.38 37.00

รวม 3,917.29 100.00
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลแผน 
ท่ีมา  : กองแผนงาน  ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557  
 

ตารางที่ 1.21  รายรับของงบประมาณเงินรายได้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
            หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายได้ งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ ปกติ พิเศษ รวม 
รายได้จากการเรียนการสอน 2,199.296 1,631.68 3,830.98 65.00
รายได้จากการวจิัย 24.73 - 24.73 -
รายได้จากการบริการวิชาการ 516.69 - 516.69 9.00
รายได้จากการบริหารงานและอื่นๆ 1,511.15 - 1,511.15 26.00

รวม 4,251.87 1,631.68 5,883.56 100.00
ท่ีมา  : กองแผนงาน ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
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ตารางที่ 1.22  เปรียบเทียบรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  
                   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
                                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 

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

งบบุคลากร 1,364.94 782.17 2,147.11 64 : 36 
งบดําเนินงาน 264.43 2,064.51 2,328.95 11 : 89 
งบลงทุน 842.52 838.31 1,680.84 50 : 50 
งบเงินอุดหนุน 1,445.38 702.84 2,148.23 67 : 33 
งบรายจ่ายอื่นๆ  - 936.07 936.07 0 : 100 

รวม 3,917.2984 5,323.91 9,241.21 42 : 58 
หมายเหตุ : 1. เป็นข้อมูลแผน (งบประมาณเงินรายได้) 
    2. งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ท่ีมา  : กองแผนงาน ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557 
 
ตารางที่ 1.23  การบริหารจัดการงบส่ิงกอ่สรา้งของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได ้
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

หน่วย : ล้านบาท 

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

บางเขน 338.44 315.30 653.74 52 : 48 
กําแพงแสน 142.96 38.49 181.45 79 : 21 
ศรีราชา 112.00 100.98 212.98 53 : 47 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวดัสกลนคร 60.00 8.00 68.00 88 : 12 

รวม 653.41 462.77 1,116.18 59 : 41 
หมายเหตุ : 1. เป็นข้อมูลแผน (งบประมาณเงินรายได้) 
    2. งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ท่ีมา  : กองแผนงาน  ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557     
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1.11   ผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

 การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดความรับผิดชอบไว้ 3 ระดับ คือ 1) ระดับ
ภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี 2) ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และ 3) ระดับมหาวิทยาลัย โดยทุกหน่วยงานมี
การประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด และมีการติดตามการดําเนินงานและการ
พัฒนาของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2556 มีดังนี้ 

1. การประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะวิชา/
สถาบัน/สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้ดูแลกํากับหน่วยงานย่อย ระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี นั้นๆ 
เป็นผู้กําหนดแนวทางประเมินคุณภาพภายในเองตามบริบทและความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานย่อยต้องรับการประเมินจากหน่วยงานที่กํากับ ทั้งนี้ข้อมูลผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินในระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี จะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลระดับคณะวิชา/สถาบัน/สํานัก หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า เพื่อรับการประเมินจากมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา/สถาบัน/สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัย 
ได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จส้ินการประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 
2555 ในกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการติดตามข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และหน่วยงานต่างๆ ที่รับการประเมิน เพื่อนําข้อมูล ปัญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน มาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยมีการปรับเฉพาะช่วงเวลาการประเมินคุณภาพภายในรอบ 
ปีการศึกษา 2556 มาเริ่มประเมินคุณภาพภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2557 และเสร็จส้ินปลายเดือนกรกฎาคม แทน
การเริ่มในกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมเหมือนปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนด
วิธีการประเมินให้มีความสอดคล้องกับสกอ. โดยคิดคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 5 
คะแนน ทั้งนี้ให้มีการประเมินการบรรลุเป้าหมายด้วย โดยไม่คิดคะแนน สําหรับการสรุปผลการประเมินราย
องค์ประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองค์ประกอบคุณภาพ จะมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยภาพรวมของ
การประเมินจะเป็นค่าเฉล่ียของคะแนนรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผลการประเมิน ดังนี้ 
  คะแนน 0.00-1.50       หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  คะแนน 1.51-2.50       หมายถึง    การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51-3.50       หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51-4.50       หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51-5.00       หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 ของหน่วยงานคณะวิชา/สถาบัน/สํานัก หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน ทุกหน่วยงานประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

2.1 หน่วยงานคณะวิชา หรือหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 29 คณะวิชา โดยมี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดตั้งล่าสุดและเริ่มประเมินฯ เป็นปีแรก มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะวิชาประเมินคุณภาพ
ภายในตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ตาม 9 องค์ประกอบ จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 
การประเมินของ สกอ. ทั้ง 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มก. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 1-15 ตามที่สกอ.กําหนด โดยยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 12 ให้ดําเนินการ
เฉพาะระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น  อย่างไรก็ตามให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16-18 ไว้ด้วย
โดยไม่คิดคะแนน รายละเอียดใช้ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 
2554 และปีการศึกษา 2555 เพื่อให้คณะวิชาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน และกําหนดให้
ทุกคณะจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2556 ในระบบ CHE QA Online 
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เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานประเมินผ่านระบบดังกล่าว ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2557 ซึ่งผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 
ตารางที่ 1.24  แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
                   ประจําปีการศึกษา 2556 สําหรับ 29 คณะวิชา จําแนกตามกลุ่มสาขา 

ลําดับ คณะวิชา วิทยาเขต 

คะแนนการประเมิน 
การแปลผล
36 ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้สกอ. 
23 ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
14 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งช้ี 
สมศ.ที่ 12) 

ตัวบ่งชี ้
สกอ.+สมศ. 
36 ตัวบ่งชี ้
(ยกเว้นตัวบ่งช้ี 

สมศ.ที่ 12 และ 15) 

กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1 คณะเกษตร กําแพงแสน กําแพงแสน 4.91 4.52 4.76 ดีมาก 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ บางเขน 4.84 4.60 4.75 ดีมาก 
3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 4.64 4.82 4.71 ดีมาก 
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ บางเขน 4.63 4.62 4.63 ดีมาก 
5 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

4.68 4.51 4.62 ดีมาก 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 4.48 4.67 4.55 ดีมาก 
7 คณะเกษตร บางเขน 4.68 4.30 4.54 ดีมาก 
8 คณะวิทยาศาสตร์ศรรีาชา ศรีราชา 4.54 4.24 4.43 ดี 
9 คณะประมง บางเขน 4.51 4.16 4.38 ดี 
10 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ ศรีราชา 4.20 4.04 4.14 ดี 
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน กําแพงแสน 4.24 3.93 4.12 ดี 
12 คณะส่ิงแวดล้อม บางเขน 4.22 3.97 4.12 ดี 
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ศรีราชา 4.21 3.93 4.11 ดี 
14 คณะวนศาสตร์ บางเขน 3.78 4.44 4.02 ดี 
15 คณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร ์
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

4.34 3.22 3.93 ดี 

16 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ กําแพงแสน 3.93 3.57 3.80 ดี 
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
17 คณะศึกษาศาสตร ์ บางเขน 4.91 4.46 4.74 ดีมาก 
18 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน 4.78 4.63 4.72 ดีมาก 
19 คณะมนุษยศาสตร ์ บางเขน 4.60 4.13 4.42 ดี 
20 คณะบริหารธรุกิจ บางเขน 4.38 4.21 4.32 ดี 
21 คณะเศรษฐศาสตร์ศรรีาชา ศรีราชา 4.70 3.49 4.30 ดี 
22 คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 4.52 3.90 4.29 ดี 
23 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

4.44 3.95 4.26 ดี 

24 คณะเศรษฐศาสตร ์ บางเขน 3.83 4.21 3.97 ดี 
25 คณะสังคมศาสตร ์ บางเขน 3.92 3.64 3.81 ดี 



 

  Ë¹ �Ò 28  
                                      ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

ลําดับ คณะวิชา วิทยาเขต 

คะแนนการประเมิน 
การแปลผล
36 ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้สกอ. 
23 ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
14 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งช้ี 
สมศ.ที่ 12) 

ตัวบ่งชี ้
สกอ.+สมศ. 
36 ตัวบ่งชี ้
(ยกเว้นตัวบ่งช้ี 

สมศ.ที่ 12 และ 15) 

กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 4.68 4.24 4.51 ดีมาก 
27 คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา กําแพงแสน 4.68 4.22 4.50 ดี 
28 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ บางเขน 4.33 3.91 4.19 ดี 
29 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร
4.96 3.36 3.79 ดี 

 

 2.2  หน่วยงานสถาบัน/สํานักแยกตามกลุ่มภารกิจหน่วยงาน ประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัยมีการ
ปรับโครงสร้างจากเดิม 8 หน่วยงาน เหลือ 4 หน่วยงาน ประเมินตนเอง จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่มีภารกิจ
บริการวิชาการ จํานวน 3 หน่วยงาน ประเมินตนเอง จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ มีการปรับโครงสร้างจากเดิม จํานวน 12 หน่วยงาน เหลือ 11 หน่วยงาน ประเมินตนเอง
จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 
และปีการศึกษา 2555 เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.25  แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 
    สําหรับหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกจิวิจัย รวม 4 หน่วยงาน 

ลําดับ หน่วยงานที่มีภารกิจวิจยั 
 

วิทยาเขต 
คะแนนการประเมิน 
จํานวน  

24 ตัวบ่งช้ี 
การแปลผล 

1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บางเขน 4.76 ดีมาก 

2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. บางเขน 4.76 ดีมาก 
3 สถาบันวิจัยและพัฒนา เฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร
4.48 ดี 

4 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน 4.28 ดี 

 
ตารางที่ 1.26  แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
                   ประจําปีการศึกษา 2556 สําหรับหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจบริการวิชาการ รวม 3 หนว่ยงาน 

ลําดับ หน่วยงานที่มีบริการวิชาการ วิทยาเขต 
คะแนนการประเมิน 
จํานวน  

13 ตัวบ่งช้ี 
การแปลผล 

1 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน กําแพงแสน 4.88 ดีมาก 
2 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน 4.86 ดีมาก 
3 ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพ่ือการวิจัย พัฒนา และ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
บางเขน 4.01 ดี 
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ตารางที่ 1.27  แสดงคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2556 สําหรบัหน่วยงานสนบัสนุนที่มีภารกจิสนับสนุนการเรียนการสอนและ 
การบริหารจัดการ รวม 11 หนว่ยงาน 

ลําดับ หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ 

 
วิทยาเขต 

คะแนนการประเมิน 
จํานวน  

12 ตัวบ่งช้ี 
การแปลผล 

1 บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน 4.94 ดีมาก 
2 สํานักทะเบียนและประมวลผล บางเขน 4.94 ดีมาก 
3 สํานักวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
4.92 ดีมาก 

4 สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน กําแพงแสน 4.85 ดีมาก 
5 สํานักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
4.85 ดีมาก 

6 สํานักหอสมุด กําแพงแสน กําแพงแสน 4.77 ดีมาก 
7 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน 4.61 ดีมาก 
8 สํานักหอสมุด บางเขน 4.61 ดีมาก 
9 สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ศรีราชา 4.59 ดีมาก 
10 สํานักงานวิทยาเขต ศรีราชา ศรีราชา 4.52 ดีมาก 
11 สํานักงานอธิการบดี บางเขน 4.50 ดี 

 

 2.3 การประเมินระดับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของ สกอ. ตาม 9 องค์ประกอบ จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ และคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดอีก 1 ตัวบ่งชี้ โดยการประเมินระดับวิทยาเขตไม่ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 เช่นเดียวกับคณะวิชา และการ
ประเมินในระดับวิทยาเขตดําเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีคะแนนเฉล่ียผลการประเมิน ดังนี้ 

ลําดับ วิทยาเขต 

คะแนนการประเมิน 
การแปลผล
36 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้สกอ. 
23 ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
14 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งช้ี 
สมศ.ที่ 12) 

ตัวบ่งชี ้
สกอ.+สมศ. 
36 ตัวบ่งชี ้
(ยกเว้นตัวบ่งช้ี 

สมศ.ที่ 12 และ 15) 

1 วิทยาเขตกําแพงแสน 4.54 4.10 4.38 ดี 
2 วิทยาเขตศรรีาชา 4.44 4.20 4.31 ดี 
3 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 4.33 3.92 4.19 ดี   

 สําหรับการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2556 ภายใต้ 9 องค์ประกอบ รวมจํานวน 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่สกอ. กําหนด 23 
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. จํานวน 20 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งรวบรวมจากผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นรายงานฉบับนี้ เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-5 
กันยายน 2557 โดยรายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ปรากฎในส่วนที่ 2   

3. การประเมินคุณภาพภายนอก ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยู่ในระดับดีมาก คะแนนแฉล่ียภาพรวม 4.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 รับรองโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นการ



 

  Ë¹ �Ò 30  
                                      ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

ประเมินตามผลการดําเนินการ ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553–31 พฤษภาคม 2554) รวม 20 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลัก 18 และตัวบ่งชี้ย่อยอีก 2 ตัวบ่งช้ี และรับการประเมินระดับคณะวิชาเม่ือวันที่ 29 
สิงหาคม-26 กันยายน 2554 และประเมินระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 กันยายน 2554 และวันที่ 11–13 ตุลาคม 
2554 โดยมี รองศาสตราจารย์ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกับคณะกรรมการ
ประเมินฯ ทั้งหมด 18 ท่าน  

4. การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพกิจกรรม
นิสิต 6 ด้าน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสอดแทรกการประกัน
คุณภาพในกิจกรรมนิสิต และได้จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมโดยมีองค์กรนิสิตที่เข้ารับการประเมิน
ภายในวิทยาเขตบางเขน ครบทั้ง 15 สโมสร รวมทั้งสภาผู้แทนนิสิต และองค์การบริหารองค์การนิสิต และเพื่อ
ผลักดันให้งานประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นและส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ในระดับโครงการ/กิจกรรม โดยมีการนํากระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมนิสิต จึงได้จัดโครงการประกวด  
1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 ขึ้น มีชมรม สโมสรนิสิต ส่งผลงานเข้าร่วม จํานวน
ทั้งส้ิน 21 ผลงาน มีผลงานระดับดีมาก จํานวน 6 ผลงาน และผลงานระดับดี จํานวน 7 ผลงาน  

5. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพกับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับงานประจํา ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กร 
(Culture Building) โดยในปีการศึกษา 2556 ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา 
บรรยายพิเศษเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ถูกต้องตรงกัน และ
ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยผ่านโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ รวมทั้งส้ิน 19 กิจกรรม มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งส้ิน 1,458 คน มีกิจกรรม
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ผ่านโครงการรางวัลคุณภาพ รวมทั้งยังมีการให้ความรู้โดยไม่จํากัดสถานท่ี
และเวลาจัดทําจดหมายข่าวประจําเดือน และมี website : qa.ku.ac.th เป็นอีกช่องทางของการส่ือสาร เพื่อการ
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีหัวใจคุณภาพ  

 

 ตารางที่ 1.28  แสดงกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา บรรยายเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการ 
                    พัฒนาคุณภาพ ในปีการศึกษา 2556 

ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม จํานวน 
ผู้เข้าร่วม  

1 6 มิถุนายน 2556 การช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555  
สําหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา 
สถาบัน สํานัก หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต 

197 คน 

2 20 มถิุนายน 2556 การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ การใชง้านโปรแกรม  
SciVal-Spotlight ระยะที่ 1 (สําหรับผู้บริหาร) 

28 คน 

3 30 กรกฎาคม 2556 การฝึกอบรมการใชง้านโปรแกรม SciVal –Spotlight  
ระยะที่ 1 ครั้งที ่2 กิจกรรม 1 การใช้งานฐานข้อมูล Scopus 

45 คน 

4 6 สิงหาคม 2556 การฝึกอบรมการใชง้านโปรแกรม SciVal –Spotlight  
ระยะที่ 1 ครั้งที ่2 กิจกรรม 2 การใช้งาน SciVal- Spotlight 
เบื้องต้น 

33 คน 

5 6 สิงหาคม 2556 การฝึกอบรมการใชง้านโปรแกรม SciVal –Spotlight  
ระยะที่ 1 ครั้งที ่2 กิจกรรม 3 การใช้งาน SciVal- Spotlight 
เชิงลึก 
 

32 คน 
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม จํานวน 
ผู้เข้าร่วม  

6 16 กันยายน 2556 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
มก. กิจกรรมที่ 1 บทเรียนจากการรับประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2555 ระดับสถาบัน สํานัก 

70 คน 

7 11 ตุลาคม 2556 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
มก. กิจกรรมที่ 2 บทเรียนจากการรับประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2555 

94 คน 

8 25-26 ตุลาคม 2556 การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เรือ่ง การวิเคราะห์สมรรถนะ 
ด้านงานวิจยัและความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 

36 คน 

9 19 พฤศจิกายน 2556 การประชุมชี้แจง การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

26 คน 

10 3 ธันวาคม 2556 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1 คณะวิชา 

153 คน 

11 11 ธันวาคม 2556 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2 สถาบัน สํานัก 

155 คน 

12 24-25 มกราคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สมรรถนะด้านงานวจิยั 
และความร่วมมือกับสถาบันภายนอก ครัง้ที่ 2 

54 คน 

13 17-19 กุมภาพนัธ์ 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระบบงานต่างๆ  
ตามแนวทางการประเมินดว้ยเกณฑ์ EdPEx 

40 คน 

14 12 มีนาคม 2557 การอบรมการใช้งานโปรแกรม SciVal ที่ปรับปรุงใหม่ 70 คน 
15 9 เมษายน 2557 การประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 
147 คน 

16 13, 19, 24 มีนาคม และ  
8 เมษายน 2557 

การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดบัอุดมศึกษา (CHE QA Online)  ประจําปี
การศึกษา 2556 จํานวน 4 รุ่น 

151 คน 

17 23-24 เมษายน 2557 การฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มก. วทิยาเขตศรีราชา 

27 คน 

18 1 พฤษภาคม 2557 การเยี่ยมบ้านคุณภาพ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล   50 คน 
19 6-8 พฤษภาคม 2557 การอบรมเกณฑ์ EdPEx และโครงร่างองค์กร 50 คน 

 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสถาบันต่างๆ  
อย่างเป็นทางการ จํานวน 2 เครือข่าย ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

-  เครือข่ายความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา จากการสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 13 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเกริก 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 4) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 9) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
10) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 11) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ  
13) วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอันจะนําไปสู่
การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงและยั่งยืนในอนาคต  
โดยมีกิจกรรมร่วมกัน คือ การประชุมคณะทํางานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง 
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และการจัดกิจกรรมเครือข่ายร่วมกัน เช่น โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคล่ือนการประกัน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ระหว่างสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  
ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และโครงการอบรมการบริหารความเส่ียงในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธที่ 23 
เมษายน พ.ศ. 2557 

-  เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพภายใน 
(C-IQA) ด้วยสกอ. จัดให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในเครือข่ายนี้ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน จํานวน 31 แห่ง มีการประชุมร่วมกันในการจัดแผนดําเนินงานร่วมกัน โดยในปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายร่วมรบัฟังและพิจารณาร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
รอบใหม่ (พ.ศ. 2558-2562) และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสะท้อนปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
และได้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้สกอ. รวมทั้งมี
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ สนใจเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 2 
สถาบัน คือ  1) สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (NREM) จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556  2) สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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1.12  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

ตามผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ  
ได้ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผลในการดําเนินงานของตนเอง  
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบโดยมีผลการประเมิน ในภาพรวม จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และ
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ นําผลการประเมินไปใช้พิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง โดยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1.29  สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรงุตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  
                

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1. มหาวิทยาลัย ควรจัดทําตาราง 

การควบคุมการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรใ์ห้ชดัเจนและครอบคลุม
มากขึ้น เพื่อใหส้ามารถกํากับ/
ติดตามว่ามหาวทิยาลัยฯ ได้มกีาร
ดําเนินการตามประเด็นยทุธศาสตร์/
มาตรการต่างๆ ได้ตามกรอบ
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร ์
ที่ชัดเจน เนื่องจากตามเกณฑ์ของ 
ตัวบ่งชี้นีใ้นเกณฑ์ข้อ 4 ที่จะต้องมี
การวดัความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ์

มหาวิทยาลัยไดจ้ัดทําตารางกํากับการดาํเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยการปรับปรงุตารางการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
ซึ่งเป็นการรายงานผลตามตัวช้ีวดัความสําเร็จในระดับ
ประเด็นยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์ และเพิ่มระดับ 
การวดัผลในระดับกลยุทธ์ ซึ่งทาํให้สามารถกํากับ/
ติดตามการดําเนินการตามกลยุทธ์และกรอบระยะเวลา 
ของแผนยทุธศาสตร์ได้ชัดเจนยิง่ขึ้น 

- อธิการบด ี
- กองแผนงาน 
 

2. มหาวิทยาลัยควรเรง่ปรับแผน
ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2565) หรือ
แผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลัยฉบับ
ใหม่ เพือ่ให้มหาวิทยาลัยได้มีแผน
หรือแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทีช่ัดเจนและถือปฏิบัติ
ร่วมกันทั้งมหาวทิยาลัย   

มหาวิทยาลัยไดจ้ัดทําแผนยุทธศาสตร์และเสนอ 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2556-2560 ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครัง้ที ่5/2556 
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  และเผยแพรใ่ห้
หน่วยงานและวทิยาเขตจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงานต่อไป 

- อธิการบด ี
- กองแผนงาน 
 

3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาตัวชีว้ัด 
กลยุทธ์ มาตรการและโครงการต่างๆ 
โดยสร้างความเข้าใจใหก้ับบุคลากร
ในทกุส่วนงานมากขึ้น เนือ่งจากตาม
เอกสารการประเมินโครงการประชุม
ประชาพิจารณร์่างแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (2555-2558)  
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ่ร่าง
ดังกล่าว ในประเด็นข้างต้น มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

มหาวิทยาลัยไดท้ําการสํารวจและประเมินความรู ้
ความเข้าใจของบุคลากรทกุคณะ/สถาบัน สํานัก  
วิทยาเขต เกี่ยวกับแผนของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
จากกลุ่มตวัอย่าง 282 คน พบวา่บุคลากรซ่ึงรวมทั้ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจแผนของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม อยูใ่นระดับปานกลางและ
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.6 และมีความรู้ความเข้าใจ
แผนของหน่วยงาน ในระดับปานกลางและระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 85.10 ส่วนผู้ทีม่ีความรู้ความเข้าใจแผน  
ในระดับน้อยและน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.70 

- อธิการบด ี
- กองแผนงาน 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
4. ควรมีการส่ือสารวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยใหแ้ก่บุคลากรไดร้บั
ทราบอย่างทั่วถงึและต่อเนื่อง 
เนื่องจากวิสัยทศัน์เป็นภาพอนาคต 
ที่องค์กรตอ้งการจะเป็นในชว่งเวลา 
5 ปี ข้างหน้าตามระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตรห์รือแผนกลยุทธ ์

เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย จงึได้ปรับรูปแบบการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถงึ โดยการแจ้งเวียน 
หนังสือที่ ศธ.0513.10107/ว.0025 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2557 ขอให้หนว่ยงานต่างๆ ทกุหน่วยงานและวิทยาเขต
แสดงข้อความวสัิยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทั้งในบริเวณ
อาคารสถานทีท่ีเ่หมาะสม และบนหน้าเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนตลอดเวลา 

- อธิการบด ี
- กองแผนงาน 
 

5. ควรบรรจุแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) เข้าไปบรรจุไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี

มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทาํแผนที่ยุทธศาสตร์และ
บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ฉบับที่เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) แล้ว 

- อธิการบด ี
- กองแผนงาน 
 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 
1. เพื่อให้มหาวทิยาลัยคงความเป็นเลิศ 

จึงควรพัฒนาสู่การเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษา (Educational Hub)  
ของศาสตร์การเกษตรแห่งภูมิภาค 
เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน อาทิ การเพิ่มจํานวน
หลักสูตรนานาชาติ การเพิ่มจํานวน
นิสิตต่างชาติจากภูมิภาคอาเซียน 
การเพิ่มอาจารย์ต่างชาติ โดยเฉพาะ
ด้านบัณฑิตศึกษา และการพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์การศึกษา
นานาชาติ เป็นต้น 

1. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีความ
พร้อม โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น วิชาสัมมนา 

2. ส่งเสริมให้เปิดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น  
โดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เช่น 
หลักสูตร วท.บ. ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)  
มีการจดัทํา Double  Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวทิยาลัยในไต้หวัน และ
ญี่ปุ่น รวมทั้งดําเนินการโครงการแลกเปล่ียน 
KUSEP 

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ
ให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษานานาชาติ โดยจัด
อบรมพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยเฉพาะ  

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย  
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
(ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 

2. การตพีิมพ์ของบัณฑิตปริญญาโท 
ในวารสารระดบันานาชาติมีเพยีง 
ร้อยละ 6.31 และตีพิมพ์ใน
Proceedings การประชุมวิชาการ
ระดับชาติรอ้ยละ 45.53 ควรส่งเสริม
ให้มีการตีพิมพ์ในระดับวารสาร
นานาชาติเพิ่มขึน้   

1. จัดสรรทุนสําหรบัการนําเสนอผลงานวิจัยแบบ 
ปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ในต่างประเทศ  

2. จัดประชุมทางวชิาการ ของ มก. ครั้งที่ 52 และ
คณะวิชาให้ทุนสนับสนุนการนาํเสนอผลงานทาง
วิชาการและการจัดประชุมวิชาการระดับสาขาต่างๆ  
โดยในปีการศึกษา 2556 มีการจัดสรรทุน  
เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 19,631,360 บาท 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเขา้ร่วมกจิกรรม 
โดยนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรอืเข้าร่วมฟงั 
การบรรยายทางวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2556 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
(ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้ารว่ม 
กิจกรรม การนําเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ ของ
ผู้สมัครเข้ารับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประจําปี และการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดบั
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ และการประชุมคณบดบีัณฑิต
วิทยาลัย มหาวทิยาลัยของรัฐ (ทคบร.) 

3. ควรพัฒนาระบบให้ผู้บริหารหลักสูตร
จนถึงผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวขอ้ง
สามารถใช้ในการกํากับความสมบูรณ์
ของการจัดทํา มคอ. 3 – มคอ. 7 
ของทุกหลักสูตร 

มีการกําหนดแนวทาง/มาตรการในการใช้หลักสูตร
ร่วมกันระหว่างคณะและวิทยาเขต กรณีหลักสูตร 
ที่ใกล้เคียงกันหรือซํ้าซ้อน และมีมาตรการลดจํานวน
หลักสูตรให้น้อยลง โดยมหาวทิยาลัยได้มกีารดําเนินการ 
ดังนี ้

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรหิารหลักสูตร 
ตามกรอบ TQF ในระดับวทิยาเขตและคณะวิชา 

- โครงการสัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานฯ 

- การจดัทําระบบ มก. มคอ. ออนไลน์ 
- การอบรมเชงิปฏิบัติการจดัทํา มคอ. 7 ออนไลน์ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
(ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 

4. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน 
อัตลักษณ์ด้านสร้างสรรค์เป็นดา้น 
ที่น้อยที่สุดใน 4 ด้าน (3.88) 
มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาอัตลักษณ์ด้านน้ีให้มากขึ้น 

มีการจดัทําแผนการดําเนินงานและการกําหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลัยในด้านการสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ปน็
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวทิยาลัยและสังคม โดยใน 
ปีการศึกษา 2556 ได้มกีารจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี พ.ศ. 2555-2558 กําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในดา้น
วิชาการ การพฒันาการเรียนการสอน การพัฒนาการ
ผลิตผลงาน การสร้างความเข้มแข็งการวิจยั  
การถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และ
ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานที่
บูรณาการความรู้ด้านต่างๆ อยา่งเหมาะสม นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยไดข้อความรว่มมือคณะและวิทยาเขต 
มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอตัลักษณด์้าน
สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นรวมทัง้มกีารจดักลุ่มวิจยัของ 
คณะและวิทยาเขตต่างๆ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
(ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 
 

 

5. แม้มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับ
การบริหารการศึกษาเพือ่ให ้
ทุกหลักสูตรเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 
หรือเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 แต่ยัง
มีหลักสูตรจํานวนหน่ึงที่ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดทาํ มคอ.3–มคอ.7  

มีการกําหนดแนวทาง/มาตรการในการใช้หลักสูตร
ร่วมกันระหว่างคณะและวิทยาเขต กรณีหลักสูตร 
ที่ใกล้เคียงกันหรือซํ้าซ้อน และมาตรการลดจํานวน
หลักสูตรให้น้อยลง โดยมีการดาํเนินการ ดังนี ้
 1) สภามหาวทิยาลัยมีมาตรการให้ใช้หลักสูตรร่วมกัน 
 2) กําหนดขั้นตอนและกระบวนงานการใช้หลักสูตรรว่ม 
 3) การปรับปรงุระบบ มคอ. ออนไลน์สําหรับหลักสูตร 
    ร่วม 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
(ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
ได้ครบถ้วน ส่งผลต่อระบบและกลไก
ในการจัดการเรยีนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการ
เพื่อให้ทกุหลักสูตรดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติได้ครบถ้วน และมีระบบ
ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง
ของการจัดทํา มคอ.3–มคอ.7 ด้วย 
ทั้งน้ี ควรเน้นการสร้างความเขา้ใจ
และประโยชน์ที่ได้จากการจดัทาํ 
มคอ. กับคณาจารย์ เพือ่ใหเ้กิดความ
ร่วมมือในการดาํเนินการได้อยา่ง
สมบูรณ์ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญของการ
รับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ 
มคอ. รวมทั้งใหค้วามสําคัญกับการ
นําผลประเมินการสอนมาพัฒนา
ปรับปรงุให้ครบทุกรายวิชาดว้ย 

6. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรที่เน้นงานวิจัยมีเพยีงรอ้ยละ 
13.18 ของจํานวนนิสิตทั้งหมด 
ทุกระดับการศึกษา ซึง่ต่ํากว่าเกณฑ์
ของสถาบันกลุ่ม ง (ร้อยละ30) 
มหาวิทยาลัยควรคํานึงถงึจํานวนนิสิต
ในภาพรวมโดยเฉพาะระดับ 
ปริญญาตรีที่มกีารเพิ่มจํานวนรบั
มากกว่าแผนทีก่ําหนดและส่งผล 
ต่อสัดส่วนนิสิตบัณฑิตศึกษา 

กําหนดการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยกาํหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษา  
แผน ก : แผน ข = 70 : 30  และมีการส่งเสรมิการรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เน้นงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
โดยมีการดําเนนิงาน ดังนี ้
- ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครในรูปแบบต่างๆ 
- โครงการเรยีนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 
- ทุนสนับสนุนวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา 
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
- การรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาทางอินเทอร์เนต็ และ

การสมัครออนไลน์ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
(ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 

7. จํานวนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและมีตําแหน่งวิชาการ
ระดับ รศ. ขึ้นไปของ 2 วทิยาเขต 
(วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)  
ยังต่ํากว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก มผีลต่อ
การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในระดับปริญญาเอกในวิทยาเขต
ดังกล่าว มหาวทิยาลัยควรวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณวุฒิ
และตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์
เพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสรมิ 

1. จัดทําแผนการเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย ์ 
โดยประชาสัมพนัธ์ให้แต่ละคณะวิชาของ 
ทุกวทิยาเขตส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ 
ไปศึกษาต่อ รวมทั้งกําหนดมาตรการ เพือ่เรง่รัด 
การขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

2. กําหนดนโยบายรับบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ามาเป็นอาจารย ์

 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
(ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
ที่จําเป็นและเรง่ด่วน โดยเน้นการให้
การสนับสนุนกบัวิทยาเขตทั้ง 2 
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดทํา
แผนการเพิ่มคุณวุฒิของคณาจารย์ 
ที่แสดงถงึค่าเปา้หมายและแหล่งทุน
สนับสนุน การเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การส่งเสริมให้ศึกษาต่อ
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและ 
ไปเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ  
เป็นต้น รวมทั้งควรมีการบริหาร
ความเส่ียงด้านอัตราเกษยีณราชการ
ของคณาจารย์ซึง่ส่งผลต่อสัดส่วน
คุณวุฒแิละตําแหน่งวิชาการของ
คณาจารยใ์นภาพรวมดว้ย 

8. การประเมินความสําเร็จของ
แผนพัฒนาคณาจารย์ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 
ทําใหข้าดความชัดเจนของการบรรลุ
เป้าหมายของแผน มหาวิทยาลัยควร
มีการประเมินสมรรถนะตามพนัธกิจ
ของคณาจารยด์า้นการเรียนการสอน 
(เทคนิคการสอน การวดัและ
ประเมินผลการสอน) ประกอบการ
วางแผนพัฒนาที่ตรงตามผลประเมิน 
และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จ 
ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมิน
ความสําเร็จของแผนได้ รวมทัง้การ
นําผลประเมินไปนั้นไปปรับปรงุ 
อย่างเด่นชัด 

1. มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการเพือ่ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย 
วางแผน และติดตามการพัฒนาอาจารยใ์นด้านต่างๆ 
ที่เกีย่วขอ้งกับภารกิจอย่างเป็นระบบ 

2. มีการประชุมเพือ่กําหนดแผนการพัฒนาอาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ี่ชัดเจน ระบุ
เป้าหมายในตัวช้ีวัดของกจิกรรมต่างๆ โดยมี 
การแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย 
วางแผน และติดตามการพัฒนาอาจารยใ์นด้านต่างๆ 
ที่เกีย่วขอ้งกับภารกิจอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมกีาร
ติดตามประเมินสมรรถนะและผลการพัฒนา 
เป็นระยะ 

3. มีการกําหนดแผนการพัฒนาอาจารยข์อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ชดัเจน โดยระบุ
เป้าหมายในตัวช้ีวัดของกจิกรรมต่างๆ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
(ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 

9. ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการ
เปล่ียนแปลงการเปิดภาคการศึกษา
ตามประชาคมอาเซียน จึงเกิด
ช่องว่างระหว่างปลายปีการศึกษา 
2556 กับต้นปกีารศึกษา 2557  
นานประมาณเกือบ 4 เดือน จงึควร
กําหนดกิจกรรมด้านการเรียน 
การสอนหรือการพัฒนานิสิตในช่วง
ดังกล่าวแล้วประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ นิสิตและผู้ปกครอง 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดกจิกรรมดงันี ้
1. เปิดภาคฤดูรอ้น 2 เทอม เทอมละ 2 เดือน 
2. เปิดรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคฤดูรอ้น และฝึกงาน

โดยไม่ต้องลงทะเบียน 
3. จัดกิจกรรมก้าวแรกบัณฑิตยุคใหม่ให้เร็วขึ้น 
4. จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรบัพื้นฐานใหก้ับนิสิต

และบุคลากร ดังนี ้
-  มีการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษและการปรับพื้นฐาน
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตของทกุวิทยาเขต  

 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
(ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
ได้ทราบล่วงหน้าโดยเร็ว      -  การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ 

        บุคลากรที่ให้บริการทางด้านการศึกษา  
        เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

10.  ระบบ มคอ.ออนไลน์ของ มก.  
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี อย่างไรก็ตาม  
การกรอกขอ้มูลเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยควรคํานึงถงึการปฏิบัติ
จริงตามข้อมูลทีป่รากฏในระบบด้วย 

มีการพัฒนาระบบและติดตามผลการจัดทําระบบอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการดําเนินการ ดงันี ้
1. คณะทํางานระบบ มก มคอ. ออนไลน์ 
2. ชี้แจงและกํากับการจดัทํา มก. มคอ. ออนไลน ์

ระดับรายวิชา มคอ. 3, 5, 7 และปรับปรุงระบบการ
ติดตามและการรายงาน 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  
   (ฝ่ายบรกิารการศึกษา) 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. มหาวิทยาลัยมกีระบวนการให้ความรู้

และฝึกทักษะนิสิตด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใช้ในการ
ทํากิจกรรมนิสิตได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะวิทยาเขตบางเขน ดงันั้น
จึงควรขยายการฝึกอบรมให้ความรู้
และฝึกทักษะนิสิตด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาสําหรับนิสิต 
ให้ครอบคลุมทกุวิทยาเขต 

ชี้แจงทําความเข้าใจกับแต่ละวทิยาเขต  
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นสิิตสามารถนําความรู ้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการทํากิจกรรมนิสิต 
โดยการจัดอบรมให้ทกุวทิยาเขต ได้แก ่

-   วิทยาเขตบางเขน     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 
-   วิทยาเขตศรรีาชา     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 
-   วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
-   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร   

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2556 

- รองอธิการบดฝ่ีายกิจการ
นิสิตและพัฒนากายภาพ 

- รองอธิการบดฝ่ีายประกัน
คุณภาพ 

- กองกิจการนิสิต 
- สํานักงานประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 
1. มหาวิทยาลัยยังมีงานวิจัยที่เป็น

โครงการขนาดเล็กอยู่จํานวนมาก 
ควรมีการส่งเสรมิและสนับสนุน 
การจดัทําเป็นชดุวิจัยหรือบรูณาการ
หลายๆ ศาสตรใ์นงานวจิัย ทีเ่ปน็
โครงการขนาดใหญ่ 

1. มหาวิทยาลัยไดส่้งเสริมให้มีการรวมกลุ่มนกัวิจยั 
เพื่อทําการวิจัยในเชิงลึก โดยให้เสนอการรวมกลุ่ม
วิจัยเพือ่ดําเนินงานไปยังมหาวทิยาลัยฯ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ไดจ้ัดให้ม ี
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Horizon 2020  
The EU Framework Program for Research 
and Innovation ” เดือนพฤศจิกายน 2556 และ
บรรยายเรือ่ง “ทุนโครงการพฒันาเครือข่ายนกัวิจัย
นานาชาติ (IRN) ของ สกว.” เมื่อเดือนมกราคม 
2557 เพื่อให้อาจารย์นกัวิจัยไดม้ีโอกาสแลกเปล่ียน
ข้อมูลทุนอดุหนนุวิจัยกับแหล่งทุนโดยตรง 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
- คณบดี 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก. 
 

2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้
ประโยชน์ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
คือ ร้อยละ30 มหาวิทยาลัยทาํได้
เพียงร้อยละ 17.64 

1. ประชาสัมพันธแ์นวทางการระบุการใช้ประโยชน์ 
ของผลงานและเช่ือมโยงกับภาระงานของอาจารย์
นักวิจัย โดย 
-  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กําหนดเป็น 

 เงื่อนไขของผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
 ให้ระบกุารใช้ประโยชน์ของผลงานปีที่ผ่าน 
 มาโดยนํามาประกอบการพิจารณาจัดสรร 
 ทุนในปีตอ่ไป 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
- คณบดี 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก. 
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     -  สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการ  
        ประชาสัมพันธ์ทาง website และทาง  
        E-mail โดยตรงให้กับอาจารย์ นกัวิจัย  
        เพื่อการระบุการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั 
        ในฐานขอ้มูล (KUR3) 
2. สร้างความเข้าใจและผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

ที่มีการใช้ประโยชน์ในเชงินโยบายเชิงสาธารณะ 
และเชิงพาณิชย ์ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 

3. ให้ความรูใ้นการ formulate โครงการตามความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

3. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ10 ของผลงาน  
ซึ่งมีผลงานวิชาการทั้งหมด 296 
ชิ้นงาน ซึ่งคิดผลรวมถ่วงน้ําหนกั 
ของผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพต่ออาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําเท่ากับร้อยละ 4.88 

1. เร่งรัดกระบวนการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
ให้รวดเร็ว 

2. การปรับปรงุผู้ทรงคุณวุฒใินการพิจารณาตํารา 
ของสํานกัพิมพ์ มก. 

3. ปรับให้มกีารบันทึกข้อมูลเกีย่วกับงานวจิัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลภาระงานของอาจารย ์

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
- คณบดี 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก. 
 

4. มหาวิทยาลัยควรทบทวนแนว
ทางการสนับสนุนเงินค่าตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารทีอ่ยู่บน
ฐานข้อมูล TCI หรือระดับสากล 

อยู่ระหว่างทบทวนและปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวจิัยในวารสารวิชาการ
นานาชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย 
โดยเน้นสนับสนุนการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพดีเด่น 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
- คณบดี 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่งมก. 
 

5. ควรหาแนวทางในการสนับสนุน
งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ใหม้ีมากขึ้น 

1. พัฒนาบุคลากรวิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ใหม้ีความสามารถในการทําวจิัยมากขึ้น 
โดยมีกิจกรรม ดังนี ้
-  มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอ

ผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของ
อาจารยด์้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี
หลักเกณฑ์ที่เขม้ข้นน้อยกว่าดา้นวิทยาศาสตร ์
เพื่อเพิ่มทักษะการเรยีนรู้และประสบการณ์ในการ
เผยแพร่และตีพมิพ์ผลงานวิจัย 

-  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ 
   คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา จัดอบรมอาจารย์ 

นักวิจัยเรื่อง “สร้างสุขและผลงานจากการวิจยั
และการคิดและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั”
เดือนมีนาคม 2557  

2. กํากับให้มีการประเมินตามภาระงานขั้นต่ํา 
อย่างเข้มงวด 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
- คณบดี 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก. 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 
1. คณะต่างๆ มีโครงการให้บรกิารทาง

วิชาการที่สามารถนํามาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนจํานวนมาก ควรมี
การผลักดันให้แต่ละโครงการได้
สนับสนุนให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในโครงการ โดยเฉพาะโครงการ 
ที่เกีย่วขอ้งกับการเรยีนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ซึง่จะเป็นการเพิม่
ทักษะและประสบการณ์จริงในการ
เรียนของนิสิต 

1. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมทํางานในโครงการพัฒนา
วิชาการเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติจริง โดยในปีการศึกษา 2556  
มี 718 โครงการ 

2. นําเอาประเด็นปัญหาที่พบจากการให้บรกิารวชิาการ
มาเป็นกรณีศึกษาในหอ้งเรียน หรือเป็นหัวขอ้ในการ
ทํา IS หรือวทิยานิพนธ ์

- รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 

- คณบดี 
- สํานักงานบรกิารวิชาการ 
- คณะวิชา 

2. การบูรณาการกบัการเรียนการสอน
และการวิจัยมีพฒันาการที่ดีขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 2554 และได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย 
ที่มหาวทิยาลัยกําหนดไว ้

กําหนดแนวทางการรวบรวมขอ้มูลบนฐานข้อมูล 
การบริการวิชาการของแต่ละโครงการ พร้อมทั้ง 
ขอความรว่มมือจากบุคลากรทกุภาคส่วนในการกรอก
รายละเอียดการดําเนินงาน โดยในปีการศึกษา 2556  
มีโครงการบรกิารวิชาการที่นําไปบูรณาการกบัการเรียน
การสอนและการวิจัย ปรากฏบนฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการ รวมทั้งส้ิน 324 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 45.12 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 

- คณบดี 
- สํานักงานบรกิารวิชาการ 
- คณะวิชา 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
1. เพื่อเป็นการรองรับการเป็นประชาคม

อาเซียน มหาวทิยาลัยควรมีกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ
ประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ้น 

ประสานงานระหว่างสถานทูตและมหาวิทยาลัย 
ในกลุ่มอาเซียน จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกัน อาทิเชน่ คณะมนุษยศาสตร์ได้ดําเนินโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มอาเซียน (ประเทศอินโดนีเซีย) ระหว่างวันที่ 19-25 
พฤษภาคม 2556 ณ University of Indonesia 
ประเทศอินโดนีเซีย 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์  

- กองวิเทศสัมพันธ์ 
- คณะมนุษยศาสตร ์
- กองกิจการนิสิต 

2. เนื่องจากยังไม่มกีารกําหนดหรอืสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควร
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ดําเนินการเรือ่งน้ี เช่น สํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
เป็นต้น 

คณะกรรมการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม มก.  
ได้มอบหมายให้สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ในกํากับของ 
คณะมนุษยศาสตร์ดําเนินการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนนิการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- รองอธิการบด ี
  ฝ่ายอํานวยการ 
- คณะกรรมการทํานุบํารุง 
  ศิลปะและวัฒนธรรม มก.  
 

3. ควรมีการจัดทําโครงการที่ส่งเสริม
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทีใ่หม้ีส่วนร่วมของชุมชน
รอบมหาวทิยาลัยในทกุวิทยาเขต 
มากขึ้น 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่ส่งเสริมด้านการ 
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมเชิญชวน 
ให้ชุมชนมีส่วนร่มในกิจกรรมตา่งๆเพิ่มมากขึ้น ดังนี ้

1.  แจกแผ่นพับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ   
เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ ใหอ้งค์การต่างๆ
รับทราบ  

 

- รองอธิการบด ี
  ฝ่ายอํานวยการ 
- คณะกรรมการทํานุบํารุง 
  ศิลปะและวัฒนธรรม มก. 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
2. ทําหนังสือเชิญเข้าร่วมกจิกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เช่น ขอเชญิร่วมเป็นเกียรต ิ
     ในงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ 

ประจําปี 2557 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
1. คะแนนประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
เนื่องจากแบบประเมินตนเอง วธิีการ
คํานวณ การกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินและการแปลความหมายของ
ผลการประเมินตนเองของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไม่เหมาะสม  
การคํานวณโดยใช้ค่าเฉล่ียกับขอ้มูล 
ที่เป็นแบบเรยีงลําดับ (ordinal 
data) ทําให้ผลที่ได้มีความ
คลาดเคล่ือน ซึ่งเมื่อพจิารณาใน
รายละเอียดของแต่ละข้อในแบบ
ประเมิน พบว่าส่วนใหญข่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (มากกว่า
ร้อยละ 80) ระบุว่ามีการปฏิบตัิ
หน้าที่ในระดบัมากขึ้นไปทุกขอ้ ซึ่งที่
จริงควรจะได้ 5 คะแนน 

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวทิยาลัยพิจารณาปรับปรงุ
แบบประเมินตนเองใหม่ โดยกาํหนดเกณฑ์การประเมิน
และมาตรวัดระดับการประเมินให้สอดคล้องกบัการ
ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจน  

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายอํานวยการ 

-  เลขานุการทีป่ระชุม 
   สภามหาวิทยาลัย 
- กองกลาง 

 

2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยใช้
เวลานานในแตล่ะครั้ง ควรบรหิาร
เวลาให้เหมาะสม เน้นเฉพาะเรือ่ง
เกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวทาง 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย หรอื 
เรื่องสําคัญๆ ทีต่้องตดัสินใจในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

บริหารจัดการวาระการประชุมให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับระยะเวลาการประชุมในแต่ละครั้ง  
ซึ่งพบว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยเสรจ็ส้ิน 
ตามกําหนด จํานวน 10 ครั้งจาก 12 ครั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ 83.33 

-  เลขานุการทีป่ระชุม 
   สภามหาวิทยาลัย 
- กองกลาง 

 

3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
มีความสําคัญอย่างยิง่ในการบรหิาร
และการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยจึงควรปรับปรุงระบบ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะในวิทยาเขต
ภูมิภาคซึ่งคณาจารย์แจง้ว่าเปน็
ปัญหาที่เรื้อรังมานาน 

1. มีการเช่าอุปกรณ์ไร้สายสําหรับทดแทน Access 
Point รุ่นเก่า และเพิ่มจุดติดตัง้สําหรับพื้นทีก่าร
เรียนการสอน โดยทําการตดิตั้งไปแล้วกว่า 300 จุด 
รวมทัง้หมดมี Access Point ทีใ่ห้บรกิารจํานวน 
1,200 ตัว สามารถเข้าดรูายละเอียดจดุติดตัง้ได้ที่
http://kuwin.ku.ac.th/aptgn.php 

2. ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ควบคุมการกระจาย
สัญญาณเครือขา่ยไร้สายพร้อม License สําหรับ
ติดตั้งในอุปกรณ์ Access Point โดยปัจจุบันมี
อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณ 4 ตวั และ 
License สําหรบัติดตั้ง Access Point  

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

- สํานักบริการคอมพิวเตอร ์
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
จํานวน 1,250 License 

3. ดําเนินการติดตัง้และให้บรกิารไอพีแบบ NAT ให้กับ
ทุกวทิยาเขต จาํนวน 30,000 เบอร์ตอ่วิทยาเขต
สําหรับใชง้าน Wireless 

4. ดําเนินการเช่าบริการอินเทอรเ์น็ตแบบ leadline 
ขนาด 200 Mbps จาก บริษทั กสท.โทรคมนาคม 
จํากัด และเชื่อมต่อกับวทิยาเขตบางเขนผ่าน VPN 
Server และสามารถใช้งานทดแทนในช่วงที่ชอ่งทาง
หลัก ไม่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างด ี

5. ดําเนินการขยาย IP Address สําหรับระบบ
เครือข่ายไร้สาย จํานวน 16,300 หมายเลข 

6. ดําเนินการติดตัง้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครอืข่าย
ไร้สาย เพิ่มเติมจํานวนทัง้ส้ิน 6 จุด ในพื้นที่อาคาร
เรียนและพื้นทีอ่าคารของหน่วยงานภายในวิทยาเขต 
โดยในส่วนพื้นที่ภายในอาคารหอพักนิสิตและอาคาร
ที่พักอาศัยบุคลากรยังไม่ได้ดําเนินการเนือ่งจากไม่ได้
รับอนุมัติปรับแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

7. สํานักบริการคอมพิวเตอร์อยูร่ะหว่างปรับปรงุระบบ
เครือข่ายระหว่างวิทยาเขต เพือ่เพิ่มสมรรถนะ  
ช่องทางการเช่ือมต่อ (Bandwidth) จาก 1Gb  
เป็น 2Gb สําหรับวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขต 
ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวดัสกลนคร โดยอยูร่ะหว่างขั้นตอน 
การประสานงานกับ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศึกษา (สกอ.) เพื่อขอขยายขนาด
ช่องสัญญาณ 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรนํา

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินที่
ดําเนินการอยู่แล้ว นํามาจัดทําข้อมูล
ทางการเงินที่แสดงถงึความมั่นคงของ
สถาบันให้มีความชัดเจนมากขึ้น  
ซึ่งอาจรวมถงึการนํามาวิเคราะห์ 
เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่าย 
ในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาํเนินการเพื่อใหข้้อมูล 
ทางการเงินที่แสดงภาพรวมของทัง้มหาวทิยาลัยถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนํามาใช้ใน
การวเิคราะหข์อ้มูลทางการเงนิที่ชัดเจนและเป็น
ประโยชน์กับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

- รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน 

- กองคลัง 

2. ระบบบัญชี 3 มติิยังไม่สมบูรณ์   
ยังขาดความเชือ่มโยงระหว่าง
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยมกีารนําระบบบรหิารทรัพยากรองค์การ 
(ERP) ซึ่งเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลและสามารถ
รองรับการทํางานตามมาตรฐานการบัญชหีน่วยงาน
ภาครัฐ สามารถทํางานเชื่อมโยงระหว่างหนว่ยงานได ้

- รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน 

- กองคลัง 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
3. มหาวิทยาลัยควรจัดทําคู่มือระบบ

และกลไกการเงนิและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มกีารกาํหนด
อย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงส่ิงที่
ทําใหร้ะบบมีการขับเคล่ือนหรือ
ดําเนินได้ทีเ่กี่ยวข้องกับการเงนิ ทั้งนี้
คู่มือระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณดงักล่าวจะเป็นคู่มอืกลาง 
ซึ่งทกุหน่วยงานได้ใช้เป็นคู่มือในการ
บริหารจัดการงบประมาณภายใต้
ระบบและกลไกเดียวกันและมีความ
ชัดเจน 

มหาวทิยาลัย มกีารแตง่ตั้งคณะทํางานจดัทําคู่มอืระบบ
และกลไกการเงนิและงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากกองคลงัและกองแผนงาน  
เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน เพื่อให้ทกุ
หน่วยงานสามารถนําไปปฏิบัติได้ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยคณะทํางานฯ ไดด้ําเนินการร่างคู่มือ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการทบทวน ตรวจสอบ
คู่มือให้มีความสมบูรณ ์

- รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน 

- กองคลัง 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.  มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนด

ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีให้มี Theme 
ของแนวปฏิบัตทิี่ดีมากขึ้น เมื่อมีการ
กําหนดเป็น Theme หรือเป็น
หมวดหมู่แล้ว ควรนําไปทําการ
จัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ให้เกิดการกระจาย
ของความรู้ (Knowledge Spur)  
ได้มากขึ้น 

1. มีการจดักิจกรรมโครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ  
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างสถาบัน นอกจากน้ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในสถาบันจากผลการประกวดรางวลั
คุณภาพ เช่น แนวปฏิบัติที่ดขีองคณะวิศกรรม
ศาสตร์กําแพงแสน สํานักงานวทิยาเขตศรรีาชาและ
ติดตามการนําไปใช้ประโยชน ์

2.  มกีารจดัทําหนังสือรวบรวมองค์ความรู้จากผลงาน 
ที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับดีมาก ดี และชมเชย 
แยกเป็นประเภท 4 ประเภท คือ 
1) หน่วยงานทีด่ําเนินงานดเีดน่  
2) ด้านพันธกจิ 
3) ด้านกระบวนงาน  
4) ด้านนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ 
    และทางเว็ปไซต์ให้บุคลากรวงกว้างไดเ้รียนรู ้

-  รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

-  สํานักงานประกันคุณภาพ 

2.  ผลการดําเนนิงานด้านประกนั
คุณภาพการศึกษาตามตัวบง่ชี้ สมศ.
ของแต่ละหน่วยงานยงัมีความ
แตกต่างกัน 

มีการจดัตั้งเครอืข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา มก. 
และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครอืข่ายฯ 
มก. จํานวน 51 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิกเครือข่ายฯ ได้นําบทเรยีนที่แต่ละหน่วยงานได้
จากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555  
เมื่อเดือนมถิุนายน–กรกฎาคม 2556 มาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึง่มกีารดําเนินการ 2 กิจกรรม 
ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 บทเรยีนจากการรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดบัสถาบัน สํานัก 
ดําเนินการวันที ่16 กันยายน 2556 มีผู้เข้าร่วม 70 คน 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.62  อยู่ในระดับดี  

-  รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

-  สํานักงานประกันคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผูรั้บผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 บทเรยีนจากการรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดบัคณะวิชา ดําเนินการ
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วม 94 คน ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ 3.94 อยู่ในระดบัดี 

3.  ควรนําการประเมินคุณภาพในระบบ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การ
ดําเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) มาใช้ 

มีการจดักิจกรรมให้ความรู้ EdEPx อย่างต่อเนือ่ง โดยมี
การกําหนดและดําเนินงานตามแผนงาน EdPEx มก. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมกีิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง ดังนี้  

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบงาน
ต่างๆ ตามแนวทางการประเมนิด้วยเกณฑ์ EdPEx 
จัดขึ้นวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557  

2. การอบรมเกณฑ์ EdPEx และโครงร่างองค์กร  
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กร 
(OP) ของมหาวทิยาลัย วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 

4. การประชุมระดมสมองวิเคราะห์ระบบงาน 
ที่สําคัญ (ระดับมหาวิทยาลัย) ตามเกณฑ์ EdPEx 
หมวด 1-6 และกําหนดตวัช้ีวัดที่สําคัญของ
ระบบงานต่างๆ และกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญของ
ระบบงานต่างๆ และตัววัดผลลัพธ์หมวดที่ 7 
(ระดับมก.) วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาระบบงาน 
และโครงร่างองค์กร (OP) วันที ่16 มถิุนายน 
2557  

6. การอบรมวิธกีารประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 
และการทําแผนปรับปรงุ (Action Plan)  
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 

-  รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

-  สํานักงานประกันคุณภาพ 

4.   ในการจัดทาํรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา ควรเพิ่มคอลัมน์ 
(column) ที่แสดงให้เห็นถึง
สถานะการดําเนินงานปัญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ เพื่อนําสู่การพัฒนา
ต่อไปด้วย 

ปรับตารางในสปค.02 โดยเพ่ิมคอลัมน์อีก 1 คอลัมน์  
คือ "ปัญหาและอุปสรรค" เรียบร้อยแล้ว และได้ใช้ใน
การตดิตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดอืนแล้ว 

-  รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

-  สํานักงานประกันคุณภาพ 
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2.1  การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 จากการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้วิเคราะห์ตนเอง จากผลการ
ดําเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน จากเหตุและปัจจัยได้ดังนี้ 

♥ ผลการวิเคราะห์ตนเอง 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ระดับ ผู้บริหารของสภามหาวิทยาลัยได้มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนในระดับผู้บริหาร
มหาวิทยา ลัย  ได้มี การแต่ งตั้ งคณะทํ างานจัดทํ าร่ า ง
ยุทธศาสตร์ และการระดมสมองในส่วนของฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย ส่วนในระดับบุคลากร นิสิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยได้มีการเวียนแจ้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และการจัดประชุมประชา
พิจารณ์แผนยุทธศาสตร์เพื่อปรับแก้ไขข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์           

2. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงหน่วยงานระดับ
คณะ สถาบัน สํานัก สามารถนําไปขับเคลื่อนในการจัดทํา
แผนระ ดับหน่ วยงานได้ และสอดค ล้อง เชื่ อม โยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

3. มหาวิทยาลัยได้ให้นิยามความหมาย คําอธิบายอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผลิตส่ือ
ที่ทันสมัยเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมัลติมีเดียอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา  
ทุกวัน  ทําให้สามารถส่ือสาร สร้างความเข้าใจ และเข้าถึง
เป้าหมายทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงทั้งผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และ
บุคคลภายนอก 

 

1 .  กําหนดให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้
บุคลากรได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
และกําหนดเป้าหมายที่จะวางไว้ร่วมกันได้อย่างชัดเจน
และเป็นแนวทางเดียวกัน 

2. การกําหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานต้องมีความเชื่อมโยงกับแผยุทธศาสตร์
ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การขับเคล่ือนลงสู่การ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งควรมีการ
ถ่ายทอดโครงการหลักของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงาน
ขับเคล่ือนการดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹µÒÁo§¤ �»Ãa¡oºæÅaµaÇº �§ªÕé 
¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ »Ãa¨íÒ» �¡ÒÃÈ¡ึÉÒ 2556 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. การประเมินแผนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการวัดระดับ

ความสําเร็จตามตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้วัดผล
สําเร็จในระดับโครงการ ทําให้การดําเนินโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ยังไม่ขับเคล่ือนเท่าที่ควร  

2. การเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภายนอก อาทิ ความไม่
เสถียรภาพทางการเมือง ได้ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ต้องหยุดชะงักในหลายๆ เรื่อง รวมทั้งการจัดทําแผนระดับ
มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ตลอดเวลา ทําให้
ระยะเวลาในการกําหนดใช้แผนล่าช้ากว่ากําหนด 

3. ควรมีการรวบรวมผลงานของมหาวิทยาลัยในมิติที่สะท้อน
ถึงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

1. การติดตามประเมินผลความสําเร็จของแผนในระดับ
มหาวิทยาลัย ควรประเมินผลความสําเร็จในระดับโครงการ
หลักของมหาวิทยาลัย  ซ่ึ งจะช่วยให้การประเมินผล
ความสําเร็จของแผนฯ มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

2. เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้พร้อมรองรับกับการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างทันท่วงที พร้อมกําหนดแผนให้มี
ความคล่องตัว สามารถปรับแผนได้อย่างทันท่วงที ทัน
ต่อการดําเนินการและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

3.มหาวิทยาลัยสร้างผลงานที่มีคุณภาพมากมายในแต่ละ
พันธกิจจึงควรมีการรวบรวมผลงานของมหาวิทยาลัย
ในมิติที่ สะท้อนถึงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยให้ เป็น
กิจจะลักษณะและเป็นหมวดหมู่ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และการสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือกับองค์กรและบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1.   มหาวิ ทยา ลัยมีห ลัก สูตรที่ หลากหลาย  ตอบสนอง 
การพัฒนาประเทศอย่างองค์รวม มีสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับ
การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอยู่ดีมีสุขของ
คนไทย 

2.  คณาจารย์มี คุณวุฒิและมีศักยภาพในการสอนและวิจัย 
เพื่อการผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศ 

3.  มีกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการสร้างความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ 
สะท้อนอัตลักษณ์และบันฑิตพึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัย
และของสังคม 

4.  มีปัจจัยเกื้อหนุนทั้งด้านการเรียนรู้ สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
การสร้างความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ การมีสวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาของรัฐ 

1.ควรมีการปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาที่ความต้องการของภูมิภาค  

2. เร่งรัดการเพิ่มทักษะคณาจารย์ให้มีสมรรถนะการสอน 
การวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ทดแทนคณาจารย์อาวุโส
ที่เกษียณอายุราชการ 

3. ควรพิจารณาเสริมสร้างสมรรถนะในบางประเด็น
ที่จะหล่อหลอมให้เป็นบัณฑิตที่สมบรูณ์มากกว่าเดิม 
เ ช่ น  ก า ร เ ป็ น ผู้ นํ า  ก า ร คิ ด ริ เ ริ่ ม  แ ล ะก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศ  

4. ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุน
ด้านการเรียนการสอนที่พร้อมใช้งานและพอเพียง
ต่อจํานวนนิสิตในปัจจุบัน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัย มีคณาจารย์รุ่นใหม่จํานวนมาก จึงทําให้

มีจํานวนผลงานวิชาการและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความ
หลากหลายในเน้ือหา กลยุทธ์การสอน การวัดผลและ
ประเมินผล จึงไม่สามารถที่จะทําให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในทุกประเด็นของการประเมินผลการสอน ทุกประเด็นของ
การประเมินผลการสอนทุกประเด็นของการประเมินผล
การสอนทุกประเด็นของการประเมินผลการสอน 

1.มหาวิทยาลัย จําเป็นต้องพิจารณาและหาแนวทาง
ให้อาจารย์อาวุโสช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 
และการวิจัย โดยมีอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วมเรียนรู้และ
ถ่ายทอดผลงานสู่คนรุ่นใหม่ 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาในประเด็นรายวิชาที่มี
ผลการประเมินการสอนต่ํากว่า 3.51 โดยต้องมีการ
วิเคราะห์เป็นรายวิชา และหาสาเหตุของปัญหา รวมทั้ง
มีแนวทางช่วยเหลือ โดยอาจมีกลุ่มอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาให้ข้อเสนอแนะและ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
3. คณาจารย์และผู้เรียนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาฯ อีกทั้ง
มีกระบวนการ และเกณฑ์ที่กําหนดไว้จํานวนมากในการ
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อย่อยต่างๆ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และควรกําหนดเกณฑ์ในการหาค่า
ทางสถิติสําหรับรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนจํานวนน้อย
เช่น รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยควรต้องเร่งทําความเข้าใจ และมีระบบ
สนับสนุนให้คณาจารย์เห็นความสําคัญของการจัดการ
เรียนการสอนและดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กําหนด 

องค์ประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยท้ังในระดับสภามหาวิทยาลัยและ
ในระดับมหาวิทยาลัย ให้ความสําคัญต่อการพัฒนานิสิตของ
มหาวิทยาลัย 

2.  มหาวิทยาลัยมีโครงการสร้างการดําเนินงานเพื่อพัฒนานิสิต
อย่างเป็นระบบ เป็นไปในลักษณะของการบูรณาการระหว่าง
ฝ่ายวิชาการกับกิจการนิสิต มีความเชื่อมโยงทั้งในระดับคณะ
กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและเช่ือมโยงการดําเนินงาน
ในระหว่างวิทยาเขต 

3.  มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีชัดเจน และ
สามารถดําเนินงานจนทําให้เห็นประจักษ์ได้ว่านิสิตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 98 ของผู้สําเร็จการศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

1. สร้างระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการ
พัฒนานิสิตเพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการกําหนด
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. สร้างเป้าหมายการพัฒนานิสิตท่ีชัดเจน เพ่ือสนับสนุน
ให้การบูรณาการระหว่างงานวิชาการและงานกิจการ
นิสิตมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

3. พัฒนาโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนับสนุน
ใ ห้นิ สิตได้ พัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่ อง  โดยวาง
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. การประเมินผลภาพรวมการดําเนินงานด้านพัฒนานิสิตของ

มหาวิทยาลัย ยังขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

2. จํานวนบุคลากรกิจการนิสิตมีจํานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนกับจํานวนนิสิตของแต่ละคณะ ทําให้การดําเนินงาน
ในการสร้างกิจกรรมพัฒนานิสิตเพ่ือรองรับจํานวนนิสิต
ในภาพรวมของแต่ละคณะยังทําได้ไม่เต็มท่ี 

3. การสร้างความตระหนักแก่นิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
มีทิศทางยังต้องพัฒนา เพราะยังมีนิสิตจํานวนไม่น้อยเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือมุ่งหวังชั่วโมงกิจกรรมมากกว่า 

1.  มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องลดบทบาทการผลิตกิจกรรม
เสริมหลักสูตรแก่นิสิต แต่ควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นิสิตเห็นความสําคัญ เกิดความตระหนักและลงมือ
สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเอง 

2. มหาวิทยาลัยควรมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ปฏิบัติงานด้านพัฒนานิสิต และอาจารย์ท่ีปรึกษา
เพ่ือให้สามารถให้คําแนะนําและให้คําปรึกษานิสิตท่ีมี
ลักษณะเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 

3.  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์สัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่าง
บุคลากรกิจการนิสิต และบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีให้
คําปรึกษาแก่นิสิต เพ่ือให้ศักยภาพในการดูแลนิสิตเพ่ิม
มากข้ึน 

4. ควรสอดแทรกความตระหนักในการพัฒนาตนเอง
แก่นิสิตในกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกกิจกรรม 

5.  มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการประเมินผลการพัฒนา
นิสิตภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําคัญในการกําหนดนโยบายต่อไป 
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องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการทุนวิจัยในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของ
คณาจารย์และบุคลากรวิจัย 

2. การบูรณาการความรู้จากการสอนและการวิจัย โดยอาจารย์
นักวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายสาขาผนวกกับการ
วิจัยที่ตอบสนองชุมชนและแก้ปัญหาในพื้นที่ เนื่องจากการ
มีศูนย์ สถานี เป็นส่ิงสนับสนุนการวิจัยที่เข้มแข็ง 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุน การเผยแพร่
ผลงานวิจัย ทั้งการให้บริการหน่วยที่ปรึกษาวิจัย การอบรม
เพิ่มทักษะการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการนําเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวมไป
ถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างผลงานวิจัย 

4. มีฐานข้อมูลวิจัยเพื่อรวบข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และเป็นประโยชน์ต่ อนั กวิ จั ย  รวมถึ งหน่ วยงานใน
มหาวิทยาลัยในการใช้ข้อมูล ตลอดจนอาจารย์ และนักวิจัย
สามารถนํามาปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ได้
ด้วยตนเอง 

1. การสนับสนุนทุนวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการวิจัยในบางประเภท หรือบางกิจกรรม 
ซึ่งเป็นจุดที่ควรพัฒนาให้มีความเข้มแข็งขึ้น หรือให้
บูรณาการและเชื่อมโยงถ่ายทอดได้มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดระบบการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอด

ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยที่เกษียณกับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2. ครุภัณฑ์ที่จําเป็นและเป็นครุภัณฑ์ขั้นสูงมีการเส่ือมสภาพ

ทําให้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนางาน 

1.ควร เพิ่ มการถอดบทเรี ยนและจั ดการความรู้
ของนักวิจัยรุ่นเก่าสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถ
สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพทดแทนนักวิจัยที่จะเกษียณ 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดูแลเครื่องมือ
และการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนที่เหมาะสม 

 

องค์ประกอบที ่ 5  การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ และนํามาสู่การสร้างรายได้กลับ
สู่สถาบัน 

2. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายในการให้บริการวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ
และนานาชาติ  เช่น  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

1.ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานได้ให้บริการ
วิชาการตามสาขาวิชาการที่ตนเองเชียวชาญ 

2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดทํา
ฐานข้อมูลบริการวิชาการเพื่อเกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

3. ควรมีระบบฐานข้อมูลภาระงานของอาจารย์และ
นักวิจัยให้บุคลากรกรอกเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลรวบรวม
งานที่เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดทั้งของกพร. และสมศ. 
ซึ่งในงานส่วนนี้ มก.ได้ว่าจ้างให้ภาคเอกชนกําลัง
พัฒนาอยู่ 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

โดยเริ่มจากการพัฒนาองค์ความรู้ การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา การถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ สังคมและสู่เชิง
พาณิชย์ เช่น โครงการบ่มเพาะธุรกิจ ซึ่งมีการดําเนินการ
ตั้งแต่ 2547 และมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน  

4. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่หลักในการสนับสนุน
การบริการวิชาการ คือ สํานักบริการวิชาการ สํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม สําหรับหน่วยงานอื่นๆ เกือบทุกหน่วยงานจะ
ทําภารกิจบริการวิชาการเป็นภารกิจรอง  

5. มีฐานข้อมูลบริการวิชาการ  
6. ผลกระทบจากการนําองค์ความรู้ไปให้บริการวิชาการ

แก่สังคมชุมชนมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สูงทั้งในเชิงสังคม
และเชิงเศรษฐกิจ 

4.  ควรมีการจัดทําเครือข่ายบุคลากรสนับสนุนการ
จัดทําบริการวิชาการทุกวิทยาเขตเพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่ทํางานบริการ
วิชาการและมีจุดประสานงานระหว่างวิทยาเขต
บางเขนและวิทยาเขตอื่นๆ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. มาตรการในการกํากับควบคุมดูแล การให้บริการวิชาการ

ของบุคลากร ในการนําองค์ความรู้ของ มก. ไปให้บริการ
กับภาคเอกชนยังไม่ชัดเจน 

2. ขาดหน่วยงานที่จะบริหารงานบริการวิชาการแบบเชิงรุก 
3. ไม่มีมาตรการที่กําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจ

จากผู้รับบริการวิชาการ 
4. ไม่ มี ม าตรการที่ กํ าหนดว่ า เ มื่ อบุ คลากรนํ าผลงาน

ไปให้บริการวิชาการแล้วควรมีการนําผลนั้นกลับมาพัฒนา
ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อให้เกิดการบูรณา
การงานเข้าด้วยกัน 

5. วิทยาเขตอื่นๆ ยังไม่ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบ
ร่างสัญญาโครงการพัฒนาวิชาการของวิทยาเขต 

  

1. ควรจัดทําระเบียบ  และมาตรการควบคุมดูแล 
การให้บริการวิชาการของบุคลากร ในการนําองค์
ความรู้ของ มก.ไปให้บริการกับภาคเอกชน 

2. ควรจัดให้มีหน่วยงานที่จะบริหารงานที่เป็นอิสระ
ในการให้บริการวิชาการแบบเชิงรุก (หน่วยงานอิสระ
ที่ไม่ได้ขึ้นกับราชการ) เพื่อเพิ่มรายได้จากการบริการ
วิชาการ 

3. กําหนดเป็นมาตรการของมหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบ
การประเมินผลการบริการวิชาการ 

4. ค ว ร ไ ด้ มี ก า ร ทํ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ บุ ค ล า ก ร ว่ า
กระบวนการตรวจสอบร่างสัญญาเป็นส่ิงจําเป็นเพราะ
เป็นส่ิงที่ผูกพันต้องทําตามเงื่อนไขของสัญญาซึ่งต้อง
มีการพิจารณาให้ถี่ถ้วน 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ 
ทุกวิทยาเขต 

2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระราชวงศ์จักรี เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง และ
บุคลากรมีส่วนร่วม 

3. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและมีการ
ดําเนินการร่วมกับชุมชนภายนอก 
 

1. ควรจัดสรรงบประมาณหรือหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 

2. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้ตระหนักรู้
เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 
4. มหาวิทยาลัยมีโครงการแลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยสู่อาเซียน และนิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ 

5. มีสถานที่เอื้ออํานวยต่อการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกวิทยาเขต 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
    มีจํานวนน้อย 

1. ควรสนับสนุนการสร้างผลงานในด้านศิลปะและ 
    วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที ่ 7  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1. สภาพมหาวิทยาลัยดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีประสบการณ์สูง และ
ประสบความสําเร็จในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทําให้
สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
อย่างมาก 

2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทําให้สามารถทุ่มเทให้กับการ
บริหารจัดการภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้เต็มที่ และ
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่ เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ และได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่ เปล่ียนไป เช่น ฐานข้อมูลนิ สิต ฐานข้อมูลบุคลากร 
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูล
ห้องสมุดตามมาตรฐานสากล  ทําให้สามารถพัฒนา
โปรแกรมที่อํานวยความสะดวกต่อนิสิต อาจารย์ บุคลากร
และบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสมพอเพียง เช่น การ
ลงทะเบียน การรายงานผลการศึกษา การประเมินต่างๆ 
ในระบบออนไลน์ การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 

4. มหาวิทยาลั ยมี คณะกรรมการจัดการความรู้  และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงที่ทําหน้าที่สนับสนุนและ
กํากับดูแลให้การดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ และการ
บริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีหน่วยงาน
ในสํานักงานอธิการบดี ทําหน้าที่ประสานการดําเนินงาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งหมดในทุกวิทยาเขต 

1. มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มี โอกาส
แลกเปล่ียนและให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่อาจยัง
ใช้ศักยภาพของหน่วยงานไม่เต็มที่ เพื่อหารือแนวทาง
ในการดําเนินงานให้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ 

2.  มหาวิทยาลัยควรหากลยุทธ์ในการผลักดันให้เพิ่มการ
รายงานข้อมูลภาพรวมที่ ผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจ 
และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ ง
วางแนวทางให้บุคลากรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ตาม
ภารกิจและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
วางแนวทางให้บุคลากรเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมากขึ้น 

3.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดใช้ระบบและกลไกที่มีอยู่ 
ในการส่ือสารข้อมูลและเหตุผลในการตัดสินใจ
ประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อขวัญ
และกําลังใจของบุคลากรประจําที่เกี่ยวข้อง 

4.  มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางหรือกลยุทธ์ให้บุคลากร
อาวุโสมีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ่มาก มีจํานวนท้ังบุคลากรและนิสิต

มากมายทําให้เป็นอุปสรรคในการส่ือสารข้อมูล เหตุผลในการ
ตัดสินใจเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปีการศึกษา 2556

2. บุคลากรอาวุโสส่วนหนึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 
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องค์ประกอบที ่ 8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดยุทธศาสตร์การเงินไว้ในแผน  
กลยุทธ์ทางการเงินอย่างชัดเจนครอบคลุมพันธกิจทั้งหมด
ที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการ 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการพึ่งพา
ตนเองในด้านงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยใช้แนวทาง  
การจัดการศึกษาของโครงการพิเศษเพื่อเป็นแหล่งทุนที่
สนับสนุนการดําเนินงานของการจัดการศึกษาภาคปกติ
ของหน่วยงานได้ 

3.  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเงินรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดอกผลที่เพิ่มพูนขึ้นโดยคํานึงถึง
สภาพคล่องทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่ง เสริมการใ ช้บริการของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดเล้ียงการใช้
บริการหอ้งประชุมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิด
การหมุนเวียนเงินอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในทุกด้านในการที่จะแสวงหา
รายได้จากทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการ
บริการสังคม และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่างๆของมหาวิทยาลัย 

6. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําตารางสรุปรายงานที่เกี่ยวขอ้งทาง
การเงินที่ทุกหน่วยงานต้องนําส่งให้กับมหาวิทยาลัยทําให้
หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ต้องทําหน้าที่
รวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดสามารถรวบรวมข้อมูล
ทางการเงินได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังเป็นไป
ตามกรอบเวลาที่หน่วยงานส่วนกลางต้องการด้วย 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินแต่ยังไม่

แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของสถาบันอย่างชัดเจน  
2. เนื่ องจากหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐมีการ

ปรับ เป ล่ียนไปตามมาตรฐานการบัญชีสากลจึ ง ให้
บุคคลากรด้านบัญชีการเงินที่ คุ้นชินกับการปฏิบัติงาน
ทางด้านบัญชีการเงินที่เป็นระบบเดิมขาดความรู้ความ
เข้าใจอย่างถอ่งแท้ 

3. การพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติยังไม่สมบูรณ์ จึงทําให้การ
ทํางานด้านบัญชีการเงินยังขาดความเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

1.มหาวิทยาลัยควรนําข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินที่ดําเนินการอยู่แล้วนํามา
จัดทําข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงความม่ันคงทางการ
เงินของสถาบันให้มีความชัดเจนมากข้ึนซ่ึงอาจรวมถึง
การนํามาวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่าย
ในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรด้านบัญชี
การเงิน ทั้งบุคลากรที่เข้ามาทํางานใหม่และบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเดิม ให้มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะ
ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีจํานวน 4 วิทยาเขต 
มีบุคลากรปฏิบัติงานและจํานวนหน่วยงานย่อยที่ปฏิบัติงาน
อย่างหลากหลายจํานวนมาก บุคลากรทุกระดับมุ่งมั่นตั้งใจใน
การปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรวบรวม
ผลการดําเนินงานต่างๆ เพื่อสะท้อนคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ลัยตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

2. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและมีการพัฒนาปรับปรุง
กิจกรรมเพื่อค้นหาหน่วยงานคุณภาพ กระบวนงานคุณภาพ
อย่างต่อเ น่ือง และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีทั้ งของ
หน่วยงานและกระบวนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพผ่านทาง
เอกสาร และเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเกิดการกระจายความรู้ (Knowledge Spur) ระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั้งการต่อยอดความรู้ ได้ตามอัธยาศัย  

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
กิจกรรมนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพ
กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต ต ามม าต ร ฐ าน คุณภาพกิ จ ก ร ร มนิ สิ ต
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นในทุกวิทยาเขต 

4. มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของหน่วยงาน  

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ่และปัจจุบันเป็นช่วงที่มี

การหนุนเวียนของบุคลากรจํานวนมากทั้งจากบุคลากร
เกษียณอายุ การปรับเปล่ียนอัตรากําลังและโครงสร้าง
หน่วยงาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจ ขวัญและ
กําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายในอนาคต  

2. เน่ืองจากบุคลากรที่รับผิดชอบข้อมูลประกันคุณภาพของ
หน่วยงานมีการเปล่ียนแปลงบ่อยมีผลให้การรายงานข้อมูล
ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย CHE QA Online ยังไม่ราบรื่น
ส่งผลให้การรายงานผลการดําเนินและหลักฐานเข้าระบบล่าช้า 
รวมทั้งบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทํางานกับ
ระบบ  

1. มหาวิทยาลัยควรวางแผนดําเนินงานถ่ายทอดข้อมูล
ด้านประกันคุณภาพที่มีการปรับเปล่ียน รวมทั้งหา
รูปแบบการส่ือสารใหม่ๆ เพื่อให้เข้าถึงบุคลากรและ
หน่วยงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปล่ียนแปลง 

2. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางดําเนินงานสํารอง
เพื่อรองรับในกรณีที่ระบบเครือข่ายและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา เพื่อไม่ให้ส่งกระทบต่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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♥ ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556  

ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพตามแนวทางของ สกอ. ได้ข้อสรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เห็นควรนําเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้  

1. ด้านการเรียนการสอน  
            มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาที่จัดการศึกษาหลากหลาย ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง 
และมีคณะวิชาที่มีความโดดเด่นอยู่หลายคณะในทุกวิทยาเขต  โดยเฉพาะด้านการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ให้เอื้อ 
ต่อการเกษตร อาหาร และส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต มีหลักสูตรทั้งภาคปกติ และ
หลักสูตรภาคพิเศษค่อนข้างมาก จึงทําให้การกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่าง
ครบถ้วนเป็นไปได้ช้า การมีอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นในขณะที่การพัฒนางานด้านวิชาการยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ทําให้ตําแหน่ง
วิชาการโดยรวมของมหาวิทยาลัยต่ํากว่าเป้าหมาย นอกจากน้ี การมีหน่วยงานด้านวิชาการจํานวนมาก และหลากหลาย  
ทําให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลงานวิชาการได้แตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องเร่งวางแผนและวางระบบ
เพื่อให้ผลการดําเนินงานด้านวิชาการดีขึ้น  เหมาะสม และมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น 
 2. ด้านการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูงในหลายสาขาวิชา จึงมีผลงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์
ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก และยังมีระบบและกลไกส่งเสริม รวมไปถึงการมีงบประมาณ เครื่องมือ ศูนย์วิจัยและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ มากมายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีความสามารถในการแสวงหาทุนวิจัยได้มาก 
ผลงานวิจัยสามารถนําไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเชิงพาณิชย์ได้มากมาย อย่างไรก็ตาม การทําวิจัยยังมีการ
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนักวิจัย หรือบางหน่วยงานยังมีความแตกต่างกันในแต่ละวิทยาเขต นอกจากนี้การเพิ่มของผลงานวิจัย
ไม่สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มของตําแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนหรือข้อกําหนดบางอย่างเพ่ือให้ 
คณะวิชาต่างๆ มีความสามารถสร้างผลงานวิจัยที่นําไปตีพิมพ์และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ควรใช้ศักยภาพ 
ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในการสร้างผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการให้มากขึ้น รวมถึงการต่อยอดการมีตําแหน่งทางวิชาการ  
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
            มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการแก่สังคมจํานวนมาก มีความโดดเด่นด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ 
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่แสดงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการทํางานและ
ให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในวิทยาเขตต่างๆ อย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าว ยังอยู่ใน
ระดับคณะจึงควรบูรณาการร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัยในขั้นตอนการวางแผน การประเมินคุณภาพการบริการวิชาการ 
รวมไปถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และยังต้องการการพัฒนาต่อไปให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
            มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างมาก มีการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมเอง และดําเนิน
กิจกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม จุดเด่นที่สําคัญ 
ของมหาวิทยาลัยได้แก่การสร้างกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สะท้อนถึงวิถีเกษตรไทย และการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 5. ด้านยุทธศาสตร์และแผน 
 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี มีการกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (IDKU) ไว้อย่างชัดเจน มีการส่ือสารไปในทุกส่วนงาน และ              
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร เพื่อกําหนดนโยบาย และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังเป็นช่วงเริ่มต้นแผน
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ฉบับใหม่ และกําลังจะมีผู้บริหารชุดใหม่ จึงคาดการณ์ได้ว่ายังอาจต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ 
เพื่อรองรับนโยบายของผู้บริหารชุดใหม่ 
 
 



 

  Ë¹ �Ò 54  
                                       ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa¨íÒ»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

 6. ด้านการบริหารและจัดการ 
 มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีคุณภาพ ทําให้กิจการของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า
มาตามลําดับ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความเป็นอิสระ  ในการบริหารแก่คณะ และวิทยาเขตค่อนข้างมาก อย่างไร 
ก็ตาม ความที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มาก มีความหลากหลายของคณะวิชา และมีหลายวิทยาเขต ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
ทั้งจุดเริ่มต้น อายุของหน่วยงาน ศักยภาพของหน่วยงาน ผลการดําเนินงาน และจํานวนบุคลากร ถึงแม้ว่ามีการปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานไปบ้างแล้ว ก็ยังมีความยากลําบากในการบริหารจัดการ จึงเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหารในการที่จะต้องวางแผนในระยะยาว ทั้งเรื่องการพัฒนาด้านกายภาพ โครงสร้างมหาวิทยาลัย และการจัดสรร
งบประมาณ ทั้งในระดับคณะและวิทยาเขตต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐ ภายใต้อัตลักษณ์เดียวกัน 
 สําหรับจุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในรายองค์ประกอบคุณภาพ คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้พิจารณา พบว่า 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      มหาวิทยาลัยได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี และอัตลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน มีการเผยแพร่
ให้ประชาคมรับทราบ  
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร เพื่อกําหนดนโยบายด้านต่างๆ และ

เพื่อการกํากับดูแลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารซ่ึงยังต้องการผลการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการดังกล่าว ว่ามีส่วนในการขับเคล่ือนให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ อย่างไร 

2. ควรกําหนดให้ทุกหน่วยงานติดตามการดําเนินงานตามภารกิจในแผนกลยุทธ์ จนเกิดการปฏิบัติเป็นงานประจํา
 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการผลิตบัณฑิตโดยจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการพิเศษ และภาคฤดูร้อน พร้อมทั้งจัด

การศึกษาตามวิทยาเขต ถือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรสร้างความม่ันใจต่อสังคมโดยเน้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาอาจารย์ เรื่อง ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ 
การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการจัดการศึกษาที่ประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการเกษตร อาหาร และส่ิงแวดล้อม   
3. มีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับนิสิต  
4. มหาวิทยาลัยมีปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาที่ทันสมัยพร้อมบริการนิสิตอย่างทั่วถงึ เช่น ระบบ Wi-Fi ที่รวดเร็ว ห้องสมุด

ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมงในช่วงสอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องการการปรับปรุงในบางวิทยาเขต เช่น ระบบ
เครือข่ายที่วิทยาเขตกําแพงแสน  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. อาจารย์ประจํามีตําแหน่งทางวิชาการ ในสัดส่วนที่ต่ํา ควรมีมาตรการเร่งรัดในการขอตําแหน่งทางวิชาการ

ตามระยะเวลาที่กําหนด และเป็นรูปธรรม  
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ควรกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต

ให้ชัดเจนตามอัตลักษณ์ IDKU เพื่อให้เกิดผลในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตที่จะส่งผลสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
3. ควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอนในลักษณะ Transformative Education มากขึ้น เช่น จัดทําหลักสูตร

ที่ส่งเสริม Logical Thinking และ Active Learning ของนิสิต การให้นิสิตไปฝึกงานให้เห็นงานจริงมากกว่าเรียน
เฉพาะทฤษฎี 

 
องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่เข้มแข็ง มีการกําหนดจํานวนชั่วโมงกิจกรรมที่นิสิตต้องเข้า

ร่วมและมีบันทึกกิจกรรม เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เป็นแบบอย่างแก่มหาวิทยาลัยอื่น และสามารถใช้กิจกรรมในการ
ปลูกฝังบุคลิกลักษณะของนิสิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        ควรใช้ความเข้มแข็งของการจัดกิจกรรมนิสิต เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในทุกหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตามคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นลักษณะร่วม และคณะ/
ภาควิชาจัดกิจกรรมสําหรับคุณธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตร และทั้งนี้ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเน้นย้ําให้ซึมซับเป็นคุณธรรมจริยธรรมประจําตัวตนอย่างแท้จริง จึงจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรนั้นๆ

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกระตุ้นให้นิสิตเห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการส่ือสาร 

การเขียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดให้นิสิตเลือกเข้าร่วมตามสมัครใจ 
2. เอกสารและการจัดเอกสารการดําเนินงานพัฒนานิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นระบบ จึงอาจทําให้เป็น

อุปสรรคในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและนําเสนอเอกสารหลักฐานสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้นจึงควรพิจารณาจัดทําระบบการจัดทําและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการจัดทําแผน
ตามกลุ่มประเภทของกิจกรรม และแสดงความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมในแผนกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การกําหนดตัวชี้วัดทั้งของแผนและของโครงการในแผนให้สามารถติดตามการ
ดําเนินงานได้ 

 
องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีระบบกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยที่ครบวงจร อาทิเช่น การให้ทุนวิจัยและการตีพิมพ์ การให้รางวัล  

การยกย่องชมเชยหน่วยงานและผู้วิจัยที่มีผลงานดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีฐานข้อมูลวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการ
สนับสนุนและกํากับดูแลงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผลงานวิจัยทั้งหมด
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างกลยุทธ์และวางแผนงานวิจัยในอนาคตได้  

2. มีงานวิจัยที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสะสมมายาวนาน มีความต่อเนื่อง และเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ ควรมีการติดตามการนําผลงานไปใช้ประโยชน์จริง  

3. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับสากลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เช่น  Scopus ISI SJR เป็นต้น อยู่ถึง 1 
ใน 3 ของจํานวนบทความตีพิมพ์ทั้งหมด (2,341 เรื่อง) 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 16.63) ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด (ร้อยละ 20) 

และลดลงกว่าปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 17.64) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรประเมินสาเหตุของปัญหาที่คะแนนลดลงให้ชัดเจน 
และบริหารจัดการเพื่อการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เช่น การพิจารณาหัวข้องานวิจัยที่เป็นปัญหาของสังคมและประเทศ
มากขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผลงานวิจัยมีหน่วยงานรองรับการใช้งานได้ทันที และควรมี
การส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นําไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
2. โดยเฉพาะการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเชิงพาณิชย์ และกําชับให้ผู้วิจัยตระหนักและให้ความสําคัญกับหลักฐาน

การนําไปใช้ประโยชน์จริง  
3. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ร้อยละ 7.24) ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด (ร้อยละ 8) ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาตําราและหนังสือที่มีการกล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์
ของ สกอ. เพื่อให้มีจํานวนมากยิ่งขึ้น และเป็นผลกับการขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้นตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
วิจัย 

 
องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
   มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการที่โดดเด่นหลากหลายด้านในการช่วยเหลือสังคม สร้างชื่อเสียงและรายได้  
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. แผนการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกยังไม่ชัดเจนและ

ไม่บูรณาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปีในการบริการวิชาการ
ดังกล่าว (สมศ. 9) ที่เป็นแผนบูรณาการระหว่างคณะ สถาบัน สํานักต่างๆ และบูรณาการร่วมกับพันธกิจอื่นๆ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน  

2. การนําความรู้และประสบการณ์การจากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ร้อยละ 
57.22) ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด (ร้อยละ 70) และขาดการประเมินผลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในภาพรวม ควรจะมีการประเมินผลการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้ครบทุกโครงการ และมีการประเมินสรุปผลในภาพรวม
โดยมีหน่วยงานแผน งานบริการวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ดําเนินการร่วมกัน และควรมีมาตรการในการนํา
ผลของการประเมินกลับมาพัฒนากระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 
องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีโครงการ KU Green Campus เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและสร้างจิตสํานึกต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ก็ได้

นําแนวคิดดังกล่าวไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม  ควรมีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานของ
โครงการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรและอื่นๆ เข้ากับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์
การเกษตร ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ โครงการ 9 บวร

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. แผนและผลการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่สอดคล้องกัน มีโครงการที่อยู่นอกแผนจํานวนมาก 

(มีแผน 32 โครงการ ดําเนินงานจริง 67 โครงการ) ควรมีการประเมินและทบทวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. การประเมินผลของความสําเร็จของการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเรียนการสอนและการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง ส่วนใหญ่เป็นการประเมินตามโครงการของคณะวิชา แต่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยผลการ
ประเมินไม่ชัดเจน ควรมีการประเมินผลของความสําเร็จของการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเรียน
การสอนและการนําผลการประเมินไปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบและ
วางแผนการประเมินและการพัฒนาการดําเนินงานในด้านนี้อย่างจริงจัง
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องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูง มีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ มีบทบาทในการช้ีนําและติดตามการทํางานของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ 
พัฒนามหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 
3. แต่ละวิทยาเขต สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัว  
4. มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยมีงานบริการวิชาการ และการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์กับสังคมและตัวนิสิตมาก และโดดเด่น 

หากมีการบริหารจัดการ เพื่อให้บุคลากรที่ทําหน้าที่ดังกล่าวได้รับการยอมรับเท่าเทียมกับบุคลากรที่ทํางานด้านวิจัย 
ย่อมเป็นการส่งเสริมให้พันธกิจดังกล่าวดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น เช่น การกําหนดตําแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษทางด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  

2. ควรเร่งเตรียมความพร้อมเร่ืองการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทั้งในเรื่อง
กฎระเบียบ และความเข้าใจของประชาคม 

3. ควรดําเนินการโครงการจัดการความรู้ ให้ครบตามขั้นตอนในเกณฑ์มาตรฐานและมีหลักฐานประกอบให้สามารถ
ใช้ยืนยันได้  

4. ควรเร่งการทําโปรแกรมการเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. การปรับโครงสร้างหน่วยงานควรคํานึงถึงสถานะของหน่วยงาน เพื่อไม่ให้กระทบความเช่ือถือในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมถึงการดึงดูดคนทํางานให้พัฒนางานได้ไม่ต่ํากว่าเดิม 
 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในทุกด้านในการที่จะแสวงหารายได้จากทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการสังคม และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
2. การบริหารงานการเงินแบบกระจายอํานาจของมหาวิทยาลัย ทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการพัฒนาคณะ  
3. มีนโยบายด้านการเงินเพื่อการพึ่งพาตนเอง และมีเงินทุนสะสมค่อนข้างมาก
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
    ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงิน และมีแผนการลงทุน/หารายได้เพิ่มเติมจากทรัพย์สิน/ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการประกันคุณภาพนิสิตที่เข้มแข็งและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประกัน

คุณภาพ และสามารถนําความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ในการทํากิจกรรมได้เป็นอย่างดี อย่างไร
ก็ตาม ควรดําเนินการให้ระบบประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมในการทํากิจกรรมนิสิตอย่างต่อเนื่องและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และกระบวนการด้วยตนเอง  

2. มีการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ ที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งทําให้หน่วยงานได้นําเสนอและได้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการประกันคุณภาพ และนําแนว
ปฏิบัติที่ดีดังกล่าวไปปรับใช้ในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้บาร์โค้ดในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมนิสิต 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกํากับติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี้ระหว่างป ีเพื่อจะไดท้ราบข้อมูลและหาแนวทางเสริม/การแก้ไข

ปัญหาในกรณทีีผ่ลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายไดก้อ่นส้ินสุดปีการศึกษา 
2. ควรทําความเขา้ใจในการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมอืการปฏิบัติงานและพัฒนางานใหเ้ป็นระบบ

และอยู่ในระบบงานปกติ  
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2.2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานและผลผลิตที่สอดคล้องตามความต้องการและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และเพื่อแสดงคุณภาพของผลการดําเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
44  ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. จํานวน 20 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ
มก. จํานวน 1  ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้จากมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ปัจจัยนําเข้า และกระบวนการที่พัฒนาโดย สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ 
ตัวบ่งชี้ผลผลิตที่พัฒนาโดย สมศ. ที่เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานอีก 15 ตัวบ่งชี้ (สมศ. 1–15)    
 ดังนั้น ในการพิจารณาผลการประเมินฯ ทางมหาวิทยาลัยจึงไม่นําผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3 และ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ในกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ได้แก่ สมศ. ที่ 16.1 สมศ. ที่ 16.2 และสมศ. ที่ 17) และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม (สมศ. ที่ 18.1 และสมศ. ที่ 18.2) มาคิดคํานวณผลการประเมินคุณภาพ  และจากการประเมินรายตัวบ่งชี้ราย
องค์ประกอบและภาพรวมมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผลการประเมิน ดังนี้ 
  คะแนน 0.00-1.50       หมายถึง          การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน 1.51-2.50       หมายถึง          การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51-3.50       หมายถึง          การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51-4.50       หมายถึง          การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51-5.00       หมายถึง          การดําเนินงานระดับดีมาก 

โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมิน
ตนเอง ใน 9 องค์ประกอบคุณภาพ 37 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ใน
ระดับดีมาก และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รวม 10 ท่าน โดยมี รศ.นพ.ปรีชา   
วาณิชยเศรษฐกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทําหน้าที่ประธานฯ โดยผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2-5 กันยายน 2557 คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 และ 
ตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพใน ปีการศึกษา 2556  ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์แยกตาม 
                  รายองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบ 
จํานวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ. สมศ. รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

1.  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ 

1 - 1 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2.  การผลิตบัณฑิต 8 5 13 4.40 4.40 4.46 4.46 4.42 4.42 ดี ดี 
3.   กิจกรรมการ  

พัฒนานิสิต 
2 - 2 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4.   การวิจัย 3 3 6 4.84 4.84 3.98 3.98 4.41 4.41 ดี ดี 
5.   การบริการวิชาการ

แก่สังคม 
2 2 4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

6.  การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

7.   การบริหารและ
การจัดการ 

4 2 6 5.00 5.00 4.90 4.90 4.97 4.97 ดีมาก ดีมาก 

8.   การเงินและ
งบประมาณ 

1 - 1 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

9.  ระบบและกลไก 
     การประกันคุณภาพ 

1 (1) 2 4.00 4.00 (4.73) (4.73) 4.36 4.36 ดี ดี 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

23 15 38 4.72 4.72 4.64 4.64 4.67* 4.67* ดีมาก ดีมาก 

 หมายเหตุ : ( ) หมายถึง ตัวบ่งชี้และคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 15  
    *  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยภาพรวมไม่นับรวมตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2  และ มก. ท่ี 3.3 
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ตารางที่ 2.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
                 แยกรายตัวบง่ชี ้

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (ตามตวับ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ + สมศ. 14 ตัวบ่งชี้) 4.67
คะแนน 

4.67
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00  5.00  
สกอ. 
1.1 

กระบวนการ 
พัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 16  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน   
16.1 ผลการบริหารสถาบัน

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

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 

4.10 
คะแนน 

4.12 
คะแนน 

4.12 
คะแนน   (4.08) (4.08) 

สมศ. 
17 

ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

 
5 ข้อ 

 
  (5.00) (5.00) 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   4.42 4.42  
สกอ. 
2.1 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

4 ข้อ 
5 ข้อ 

(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3, 4  
และ 7) 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3,4  

และ 7) 
  4.00 4.00 

สกอ. 
2.2 

อาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ  
58.5 

1,703 ร้อยละ 
60.05 

1,703 ร้อยละ 
60.05   5.00 5.00 

2,836 2,836 
สกอ.
2.3 

อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  
20 

537.50 ร้อยละ 
18.95 

537.50 ร้อยละ 
18.95   3.16 3.16 2,836 2,836 

สกอ. 
2.4 

ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.5 

ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.6 

ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3, 4 

และ 5 ) 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3, 4 

และ 5 )
  3.00 3.00 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 
2.7 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.8 

ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนิสิต 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
1 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 

 
ร้อยละ  

80 

 
6,711 ร้อยละ 

88.08 

 
6,711 ร้อยละ 

88.08 

 
 

 
 

 
4.40 

 
4.40 

7,619 7,619 

สมศ. 
2 

คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 
4.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.07 

ค่าเฉล่ีย 
4.07   4.07 4.07 

สมศ. 
3 

ผลงานของผู้สําเร็จ
ศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
ร้อยละ  

20 

 
633 ร้อยละ  

35.24 

 
633 ร้อยละ  

35.24 

 
 

 
 

 
5.00  

 
5.00  

 1,769  1,769 

สมศ. 
4 

ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
ร้อยละ  

60 

 
112.75 ร้อยละ 

80.54 

 
112.75 ร้อยละ 

80.54 

 
 

 
 

 
5.00 

 
5.00  

  140 140 

สมศ. 
14 

การพัฒนาคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย 
4.45 

ค่าเฉลี่ย 
4.61 

ค่าเฉล่ีย 
4.61 

 3.84 3.84  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 5.00  5.00  
สกอ. 
3.1 

ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
3.2 

ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

มก. 
3.3 

ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.41 4.41 
สกอ. 
4.1 

ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
4.2 

ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
4.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

ค่าเฉลี่ย  
4.51   

ค่าเฉลี่ย 
4.52 

ค่าเฉล่ีย 
4.52   4.52 4.52 

สมศ. 
5 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ค่าเฉลี่ย  
4.51  

ค่าเฉลี่ย 
4.54 

ค่าเฉล่ีย 
4.54   4.54 4.54 

สมศ. 
6 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ  
20 

474 ร้อยละ  
15.52 

474 ร้อยละ  
15.52   3.88  3.88 3,054 3,054 

สมศ. 
7 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพ 

ร้อยละ  
8 

214.25 ร้อยละ  
7.02 

214.25  

ร้อยละ 
7.02 

  3.51 3.51 3,054 3,054 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 5.00 5.00  
สกอ. 
5.1 

ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

  5.00 5.00 

สกอ. 
5.2 

กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
8 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ 
การวิจัย 

 
 

ร้อยละ 
70 

 
 

831 ร้อยละ  
76.73 

 
 

831 ร้อยละ  
76.73   

 
 

5.00  

 
 

5.00  
1,083 1,083 

สมศ. 
9 

ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สมศ. 
18.1 

ผลการชี้นํา ป้องกัน  
หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

สมศ. 
18.2 

ผลการชี้นํา ป้องกัน  
หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการกินดี อยู่ดี ของ
ชาติ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00   

สกอ. 
6.1 

ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
10 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
11 

การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.97 4.97 
สกอ. 
7.1 

ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผู้บริหาร 
ทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.2 

การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.3 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.4 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
12 

การปฏิบัติตามบทบาท 
และหน้าท่ีของสภา
สถาบัน 

คะแนน
เฉลี่ย 4.51 

คะแนนเฉลี่ย 
4.95 

คะแนนเฉลี่ย 
4.95   4.95 4.95 

สมศ. 
13 

การปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน
เฉลี่ย 4.80 

คะแนนเฉลี่ย 
4.85 

คะแนนเฉลี่ย 
4.85   4.85 4.85 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 5.00  5.00  
สกอ. 
8.1 

ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.36  4.36 
สกอ. 
9.1 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

8 ข้อ 8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5) 

8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5)   4.00 4.00 

สมศ.  
15 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน
เฉลี่ย 4.79 

คะแนนเฉลี่ย 
4.73 

คะแนนเฉลี่ย 
4.73   4.73 4.73 

ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ท่ีไม่นํามาคิดคะแนนภาพรวมรายองค์ประกอบ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ มก. ท่ี 3.3  
                               ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2  
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย 
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงการกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี และประสานงานกับหน่วยงานในการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงาน
เพื่อรายงานต่ออธิการบดี รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์และรายงานต่ออธิการบดี 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และนําไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่ดีมากยิ่งขึ้น 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีผลการดําเนินการสอดคล้อง 
กับเอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ดังนี้ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์ 
แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” (Kasetsart University aims to create knowledges of the land for 
the well-being of nation) รวมทั้งพัฒนานิสิต บัณฑิต และบุคลากรให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (Identity) 
ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ดังนี้ “สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี” (Integrity Determination Knowledge 
Creation Unity : IDKU)  และค่านิยมองค์กร  (Core Value)  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กําหนดไว้ดังนี้ “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” โดยมีการกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นสําคัญ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 
แผนดําเนินการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดี
มาก (ไม่คิดคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1, 16.2 และ 17)  รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.3 
ตารางที่ 2.3 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
สกอ. 
1.1 

กระบวนการ 
พัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ.16  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน       
16.1* ผลการบริหารสถาบัน 

ให้เกดิอัตลักษณ ์ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

16.2* ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอตัลักษณ ์

4.10
คะแนน 

4.12 
คะแนน 

4.12 
คะแนน   (4.12) (4.12) 

สมศ. 
17* 

ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่น 
ท่ีส่งผลสะท้อนเปน็
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 ข้อ 5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
   (5.00) (5.00) 

 
คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 5.00 

คะแนน 
5.00  

คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวบ่งช้ีท่ีไม่นํามาคิดคะแนนภาพรวมองค์ประกอบ ได้แก่ ตัวบง่ช้ี สมศ. ท่ี 16.1, 16.2 และ 17 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน   
เป้าหมาย : 8 ข้อ  

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุท ธ์ เป็นแผนปฏิบั ติการประจําปีครบ  4 พันธกิจ 

คือ ด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 

2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
  8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
ผลการดําเนินงาน  

กระบวนการพัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้มีคณะทํางานจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ  
ในระดับคณะ สถาบัน สํานัก เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยยึดหลักการ PDCA นําเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
และนําข้อมูลเดิมและคําแนะนําจากฝ่ายต่างๆ มาใช้ในการจัดทําแผน พร้อมทั้งให้บุคลากรมีส่วนร่วมและรับฟัง 
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มีการปรึกษาหารือ รับรู้ รับทราบ และ
ร่วมมือกันดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จในหน่วยงานทุกระดับ โดยมีตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยในปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 8 ข้อ ดังนี้  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําร่าง
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2565) ที่ประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
คณะ สถาบัน สํานักในกลุ่มสาขาหลักทุกสาขาวิชา เป็นคณะผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย แผนบริหารราชการแผ่นดิน ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (1.1-1-1)   

นอกจากน้ี  เพื่อให้การจัดทํายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสอดคล้องกับนโยบายของ    
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร (1-1-1-2) จํานวน 7 ชุด ซึ่ง 1 ใน 7 ชุด ได้แก่ ชุดคณะกรรมการกําหนดนโยบาย 
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เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ทําหน้าที่เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เกิด
ความก้าวหน้า ในการพัฒนาอย่างทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชน และประเทศชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืน       
(1.1-1-3) 
 คณะทํางานฯ จึงได้ดําเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) 
(1.1-1-4) แล้วนําเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดส่งให้ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สํานัก            
ทุกหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนนําข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง 
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2555–2559) แล้วนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบผังความเชื่อมโยง
ของแผนต่างๆ (1.1-1-5) และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติตามลําดับ (1.1-1-6) โดยมีกระบวนการขั้นตอนในการ
จัดทํายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) พอสังเขปดังนี้  
 

วัน/เดือน/ปี การดําเนินงาน 
11 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2556–2565)  

12  มีนาคม 2556 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ เพื่อระดมความคิดเห็น
ในการจัดทําภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2556–2565) โดยจําแนกกลุ่มย่อยใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ  
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน  เป็นประธานกลุ่ม และนํากรอบแนวคิดในเรื่องต่างๆ 
มาประกอบการพิจารณา อาทิ การมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเสวนา
เรื่อง การมองอนาคต มก.ภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ข้อสรุปจาก KU FORESIGHT 2566 นโยบายอธิการบดีที่ได้แถลงไว้
ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ในการดําเนินงานที่ชัดเจน 

10 เมษายน 2556 จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556–
2565) ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล โดยเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  

7 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติ
อนุมัติยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) 

27 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
ได้มีมติอนุมัติยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556–2565) 
โดยมอบหมายให้หน่วยงานนํายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 
–2565) ไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ไปสู่ทุกหน่วยงาน ได้ดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) โดยมุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ผู้อํานวยการกอง /ศูนย์ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทํา
ภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556–2565)  และการจัดทําประชา
พิจารณ์โดยเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ (1.1-2-1)    

ภายหลังการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แล้วนั้น  
มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ (1.1-2-2) พร้อมให้หน่วยงานนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยกองแผนงานกําหนดแบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) พร้อมน้ีได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-
2565) ผ่านส่ือในหลายช่องทาง ได้แก่ หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอผ่านจอ LED ของมหาวิทยาลัย 
อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ปฏิทินมก. (1.1-2-3) เอกสารข่าว มก.และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเมล์กรุ๊ปบนเครือข่ายนนทรี (1.1-2-4)     

ดังนั้น การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) จึงมีการ
ดําเนินการตั้งแต่เริ่มจัดทํายุทธศาสตร์และส้ินสุดการจัดทํายุทธศาสตร์ ซ่ึงการถ่ายทอดและเผยแพร่แผนดังกล่าว ก็เพื่อให้
หน่วยงานนําไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และปรับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และขับเคล่ือนการดําเนินงานของหน่วยงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน  

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 พันธกิจ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
              (สอดคล้องกับพนัธกิจด้านการจดัการเรียนการสอน) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์  
  (สอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัย) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการ เพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
  (สอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อเชิดชูความเป็นไทย

และนําพาสู่สากล (สอดคล้องกับพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการ

เปล่ียนแปลง (สอดคล้องกับพันธกิจด้านบริหารจัดการ) 
จาก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แปลงสู่จุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้ ด้านการพัฒนานิสิต ด้านการเรียนการสอน  

ด้านหลักสูตร ด้านเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการผลิตผลงานวิชาการ/วิจัย เผยแพร่ผลงาน ด้านเครือข่ายความ
ร่วมมือ/บูรณาการความร่วมมือ ด้านการแสวงหางบประมาณ/พัฒนาเงินรายได้ ด้านบุคลากร และด้านโครงสร้าง/ 
การบริหารงาน (1.1-3-1) จากน้ัน ได้นําแผนยุทธศาสตร์มาแปลงสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2557-2560  

ส่วนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 ได้จัดทําภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ฉบับเดิม เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ มก.ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) แล้วเสร็จ
ปลายปีงบประมาณ 2556 ซึ่งไม่ทันในการดําเนินโครงการในปีงบประมาณ 2556 ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
2556 จึงจัดทําตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติ
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ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (1.1-3-2) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 ได้ดําเนินการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งกําหนดโครงการ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายที่จะดําเนินการในปี 2556 (1.1-3-3)   

 

แผนผังกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ของมก. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์    
พ.ศ. 2556-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 โดยกําหนดค่าเป้าหมายประจําปีของทุก ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามพันธกิจอย่างครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ เป็นรายปี โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปี     
พ.ศ. 2556  ใช้ตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 จํานวนทั้งส้ิน 33 ตัวบ่งชี้ จําแนกตามพันธกิจแต่ละ
ด้าน ดังน้ี (1.1-4-1) 

 ด้านการผลิตบัณฑิต   จํานวน 17  ตัวบ่งชี้ 
 ด้านการวิจัย    จํานวน  4   ตัวบ่งชี้ 
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  จํานวน  3   ตัวบ่งชี้ 
 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  2   ตัวบ่งชี้ 
 ด้านการบริหารงาน   จํานวน  7   ตัวบ่งชี้ 

 ทั้งนี้ การกําหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้น ได้พิจารณาจากผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และนโยบาย 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละด้านเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้เป็น
ส่วนใหญ่ อาทิเช่น การสร้างระบบและกลไกในการขับเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
(SRU) และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์ 
ประกอบกับมีหลายคณะ/ภาควิชา ที่มีจํานวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีนวัตกรรมและผลงาน
สร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีที่โดดเด่น ส่งผลให้ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ด้านการวิจัย ซึ่งมีตัวบ่งชี้จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการดําเนินการสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) (1.1-4-2) เป็นต้น  

ผลผลิต ข้อมูลปัจจัยนําเข้า 
คณะกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี- คัดเลือกโครงการ 
- ทบทวนเป้าหมาย 

 โครงการภายใต้พันธกิจท้ัง 4 ด้าน 
ท่ีมีเป้าหมายดําเนินการในปี 2556 

การประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในปีท่ีผ่านมา 

ข้อแนะนําการปรับปรุงดําเนินงานของ ม.ก. 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ก.พ.ร. และ สมศ. 

สภามหาวิทยาลัย 

ค.ร.ม./กระทรวง นโยบายท่ีมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม 
นําเข้า/ปรับปรุงแผน 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ 
• เป้าประสงค ์
• ตัวบ่งชี้-เป้าหมาย 
• กลยุทธ์ 
• โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม 
• งบประมาณ 
• เจ้าภาพ 

- กําหนดประเด็น 
 - นําเข้า/ปรับปรุง

แผน

ท่ีประชุมคณบดี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติ 



 

 
 

Ë¹ �Ò 71  
                    ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556  

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ซึ่งเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกทางเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน โดยได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ รวมทั้งโครงการและงบประมาณไว้ครบถ้วนทุกภารกิจ เพื่อให้เป็นแผนงานที่จะดําเนินการในปี 2556 และ
เป็นแผนประกอบในการจัดทําคําของบประมาณประจําปี การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี และรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก โดยได้มีการจัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2556 ทั้ง 4 ภารกิจ เพื่อรายงานให้สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเป็นรายไตรมาส (1.1-5-1) โดยได้ดําเนินการลงไปถึงระดับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สํานัก ซึ่งไปจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยและผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน (1.1-5-2) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพัฒนา โดยการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556  
เสนอต่ออธิการบดี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นรายงานการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน และจากรายงาน
ในรอบ 9 เดือนดังกล่าว อธิการบดีได้มอบหมายให้เร่งติดตามตัวชี้วัดที่ผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
เพื่อให้ผลตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างสมบูรณ์ และสําหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการจัดเก็บ 
ขอให้ติดตามข้อมูลผลการดําเนินงานเพื่อให้สามารถรายงานได้ทันในรอบ 12 เดือนต่อไป (1.1-6-1)  

การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2556 และจากการรายงานผลดังกล่าว อธิการบดีได้ให้ข้อเสนอแนะในรอบ 12 เดือน คือ ผลการดําเนินงาน
โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยดี มีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดเป็นส่วนใหญ่ สําหรับตัวชี้วัด 
ที่มีผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอให้
ดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ (1.1-6-2) นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มของสํานักงบประมาณในการติดตามและรายงานให้สํานักงบประมาณและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเป็นรายไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) ซึ่งเป็นกลไกการติดตามผลการดําเนินงาน 
ที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจําทุกปี (1.1-6-3)   

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา มหาวิทยาลัยได้ทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) โดยประเมินผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2556 จํานวน 2 
ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เป็นการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2556 ในรอบ 9 เดือน เสนออธิการบดีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (1.1-7-1) และครั้งที่ 2 เป็นการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2556 ในรอบ 12 
เดือน เสนออธิการบดีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (1.1-7-2) ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ 
แผนยุทธศาสตร์ มก. จํานวนทั้งส้ิน 16 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการประเมิน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  :  เสรมิสร้างวิชาการให้เข้มแขง็ ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
มีตัวชี้วัดทั้งส้ิน 5 ตัวช้ีวดั  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  :  สร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์ มีตวัช้ีวัดทัง้ส้ิน 4 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  :  บรกิารทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึง่พาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน  

มีตัวชี้วัดทั้งส้ิน 2 ตัวช้ีวดั  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  :  การอนุรกัษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เพื่อเชิดชูความเป็นไทย 

 และนําพาสู่สากล        มีตัวช้ีวัดทัง้ส้ิน 2 ตัวช้ีวัด  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  :  ปฏิรูประบบการบรหิารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการ 
                                 เปล่ียนแปลง             มีตัวช้ีวัดทั้งส้ิน 3 ตัวช้ีวดั  
โดยผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย คือสูงกว่าร้อยละ 100 ทุกตัวช้ีวัด   
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อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ซึ่งมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 33 ตัวช้ีวัด  
โดยนําเสนอต่ออธิการบดี ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลําดับแล้ว โดยที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว (1.1-7-3) โดยมีตัวชี้วัดที่สูงกว่าผลการดําเนินงานจํานวน 30 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  :  การผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้และมีคุณธรรม มีตัวช้ีวดัทั้งส้ิน 17 ตวัช้ีวัด  
มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่ารอ้ยละ 100) จํานวน 14 ตัวช้ีวดั  
และมีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย (ต่ํากว่า  ร้อยละ 100) จํานวน 3 ตวัชี้วัด 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  :  การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มีตัวชี้วัดทั้งส้ิน 4 ตัวชี้วัด  
มีผลการดําเนนิงานสูงกว่าเปา้หมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จาํนวน 4 ตัวช้ีวดั    

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  :  การถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่พัฒนาชุมชนและสังคม มีตัวช้ีวัดทั้งส้ิน 3 ตัวช้ีวดั  
มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่ารอ้ยละ 100) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด    

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  :  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีตัวช้ีวัดทัง้ส้ิน  
2 ตัวชี้วดั มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่ารอ้ยละ 100)  
จํานวน 2 ตวัช้ีวดั    

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดทั้งส้ิน  
7 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่ารอ้ยละ 100)  
จํานวน 7 ตวัช้ีวดั    

ประกอบกับขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพื่อให้สามารถรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ดังนั้น ในการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จักได้ประเมินผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 เชิงเปรียบเทียบต่อผู้บริหารและ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม และนําประเด็นข้อเสนอแนะมาประกอบในการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ต่อไป 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร จํานวน 7 ชุด เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เกิดความก้าวหน้า ในการพัฒนาอย่างทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชน และ
ประเทศชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อความก้าวหน้า ทันสมัย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชนและประเทศชาติ
อย่างมั่นคง ยั่งยืน (1.1-8-1) โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายฯ ได้มีข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพื่อการจัดทํา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะ 10 ปี (1.1-8-2) ดังนี้ 

1. การบูรณาการการทํางาน : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจในกลุ่มใกล้เคียงกัน    
บูรณาการแผนงาน บุคลากร และงบประมาณ ระดับหน่วยงาน รวมทั้งรวมหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกันให้เป็น
หน่วยงานเดียวกัน  

2. การปรับโครงสร้างองค์กร : โดยคํานึงถึงการบูรณาการการทํางานร่วมกัน ปรับวิธีการทํางาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิสิตให้มีคุณภาพ 

3. การกําหนดจุดเน้นของวิทยาเขต  
4. การจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
5. การปรับภาพลักษณ์ใหม่ (Rebranding) ของมหาวิทยาลัย : ส่งเสริมการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

สู่สาธารณะ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
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จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดนโยบาย ซึ่งเป็นตัวแทนของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการนําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาบรรจุใส่ไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี  
(พ.ศ. 2556-2565) ดังนี้ (1.1-8-3) 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
(คณะกรรมการกําหนดนโยบาย) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการดําเนินงาน 
ในแผนยุทธศาสตร์ มก.ระยะ 10 ปี  

1. การบูรณาการการทํางาน ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   กลยุทธ์ที่ 1  แนวทางการดําเนินงาน 1.1 : บูรณาการ 
องค์ความรู้ที่สําคัญในศาสตร์ของสาขาวิชาต่างๆ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เน้นศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญให้มี
ความโดดเด่น พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ เพื่อความเป็นเลิศและ
เพื่อการใช้ประโยชน์  
   กลยุทธ์ที่ 3 แนวทางการดําเนินงาน 3.2 : ส่งเสริมการทํางาน
ด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างกลไกสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
    กลยุทธ์ที่ 2 แนวทางการดําเนินงาน 2.4 กําหนดให้หน่วยงาน
นําผลงานการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปล่ียนแปลง 
    กลยุทธ์ที่ 5 แนวทางการดําเนินงาน 5.1 : ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้ทรัพยากร อาทิ อาคาร สถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร เป็นต้น 
      นอกจากปรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัย
ยังขับเคล่ือนการดําเนินงานโดยจัดทําแผนบูรณาการของสาขา
ที่มีความใกล้เคียงกัน 11 สาขา เพื่อให้การบูรณาการมีการ
ดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2. การปรับโครงสร้างองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปล่ียนแปลง 
     กลยุทธ์ที่ 2 แนวทางการดําเนินงาน 2.1 : ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยให้รองรับการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซ้อน และมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
(คณะกรรมการกําหนดนโยบาย) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการดําเนินงาน 
ในแผนยุทธศาสตร์ มก.ระยะ 10 ปี  

3. การกําหนดจุดเน้นของวิทยาเขต 
วิทยาเขตบางเขน : วิทยาการที่เป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วิทยาเขตกําแพงแสน : วิทยาศาสตร์เกษตร
เทคโนโลยี ชี วภาพ  การ พัฒนาภาคตะวันตก 
การเช่ือมโยงสู่การพัฒนาระดับภูมิภาคกับเมียนม่า 
วิทยาเขตศรีราชา : อุตสาหกรรม พาณิชยนาวี
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  : 
การพัฒนาภาคตะวันออเฉียงเหนือตอนบน พัฒนา
ภูมิภาคอินโดจีนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

ยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างวิชาการให้ เข้มแข็ง  ทันสมัย 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   กลยุทธ์ที่ 1  แนวทางการดําเนินงาน 1.1 : บูรณาการองค์
ความรู้ที่สําคัญในศาสตร์ของสาขาวิชาต่างๆ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เน้นศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญให้มี
ความโดดเด่น พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและการพัฒนาประเทศ (ตามความ
โดดเด่นของวิทยาเขต) 

4. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มหา วิ ท ย า ลั ย กํ า ลั ง ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผนปฏิ บั ติ ก า ร  
พ.ศ. 2557-2560 (Action Plan) ตามข้อเสนอสภามก. ซึ่งจะ
เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

5. การปรับภาพลักษณ์ใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างวิชาการให้ เข้มแข็ง  ทันสมัย 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์ที่ 3 แนวทางการดําเนินงานที่ 3.2 : ปฏิบัติการเชิงรุก
ในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับโรงเรียนต่าง ๆ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ เพื่อความเป็นเลิศและ
เพื่อการใช้ประโยชน์ 
   กลยุทธ์ที่ 4 แนวทางการดําเนินงานที่ 4.1 : ปฏิรูประบบการ
ส่ือสารเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะแบบ
ทั่วถึงและต่อเนื่อง     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
    กลยุทธ์ที่ 1 แนวทางการดําเนินงาน 1.1 : ส่งเสริมการบริการ
วิชาการผ่านระบบสารสนเทศและส่ือประชาสัมพันธ์ในทุก
รูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริการให้หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง  
     กลยุทธ์ที่ 7 เร่ งรัดประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายใน
และภายนอก พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
 

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

 
 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2555 เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําร่าง
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2565) 

1.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร 
1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะทํางานจดัทําร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559) และรายงานการประชุม

คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
1.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)   
1.1-1-5 ผังความเชื่อมโยงของแผนต่าง ๆ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1-1-6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2556 วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
1.1-2-1 เอกสารการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดประชาพิจารณ์ในการจัดทํายุทธศาสตร์ มก. ระยะ 10 ปี 

(พ.ศ. 2556-2565)  
1.1-2-2 บันทึกเวียนแจ้งแผนยุทธศาสตร์ มก.ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ไปยังหน่วยงาน พร้อมท้ังการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2557-2560 ของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก  
1.1-2-3 เอกสารการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ มก.ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)  
1.1-2-4 บันทึกขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ผ่านเมล์กรุ๊ปบนเครือข่ายนนทรี 
1.1-3-1 จุดเน้นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)  
1.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1.1-3-3 แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1.1-4-2 สรุปการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน) 
1.1-5-1 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2556 
1.1-5-2 สรุปหน่วยงานท่ีดําเนินการจัดส่งโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
1.1-6-1 บันทึกเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ 2556                  

รอบ 9 เดือนเสนออธิการบดี 
1.1.6-2 บันทึกเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ 2556                

รอบ 12 เดือนเสนออธิการบดี 
1.1.6-3 มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการอนุมัติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงีบประมาณ 2556 
1.1-6-4 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2556 
1.1-7-1 บันทึกเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มก. ประจําปีงบประมาณ 2556                  

รอบ 9 เดือนเสนออธิการบดี 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-7-2 บันทึกเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มก. ประจําปีงบประมาณ 2556                  

รอบ 12 เดือนเสนออธิการบดี 
1.1-7-3 มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการอนุมัติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงีบประมาณ 2556 
1.1-8-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร 
1.1-8-2 สรุปสาระสําคัญข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทํายุทธศาสตร์ มก.ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)  
1.1-8-3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)   

แหล่งข้อมูล  :  กองแผนงาน 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที ่16   ผลการพฒันาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบั ติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด  
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์  อยู่ในระดับต้ังแต่ 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 

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

ท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ และสามัคคี 

โดยกําหนดคําอธิบายไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการส่ือสารถึงผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป คือ 1. สํานึกดี 
(Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 2. มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง  
มีความตั้งใจม่ัน มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการทํางานและในการปฏิบัติใดๆ 3. สร้างสรรค์ 
(Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและ
คุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 4. สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถ
ทํางานเป็นทีม และสามารถบูรณาการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (16.1-0-1) และได้ถ่ายทอดต่อหน่วยงานในสังกัด
ทุกวิทยาเขต เพื่อให้เกิดผลที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อนิสิตและบุคลากร โดยนําเข้าบรรจุในแผนของ
มหาวิทยาลัยทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้มีกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานในพันธกิจแต่
ละด้านที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนานิสิตและบุคลากรตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดผลสําเร็จ 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีระบบที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมและประเมินความคิดเห็น เกิดผลประโยชน์ที่เป็นคุณค่า
ต่อสังคมและมีผลสะท้อนคุณค่าความสําเร็จของการดําเนินงานจากรางวัลและการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบ 

จากสภาสถาบัน มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม
ครั้ งที่  5/2555 เมื่ อวันที่  28 พฤษภาคม พ .ศ .2555 (16.1-1-1) โดยมีกลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (16.1-1-2)  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมีระบบการดําเนินการให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
ตามกลยุทธ์ในแผนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม 
2.1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ประเทศ และสร้างความพร้อมรองรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรู้ในทุกคณะ

และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในแต่ละปีได้จัดสรรงบประมาณ กําลังคนและปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อให้การ
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พัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน นอกจากน้ียังมีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์มีทกัษะ ความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

กําหนดให้นิสิตมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ โดยส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ส่งนิสิต
จํานวน 16 คณะจากทุกวิทยาเขต เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในรุ่นที่ 22 และรุ่นที่ 23 จํานวน 420 คน  
ใน 175 สถานประกอบการโดยแบ่งเป็นสถานประกอบการภายในประเทศ 169 แห่ง และสถานประกอบการต่างประเทศ 
6 แห่ง ซึ่งจะมีการจัดสัมมนาเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้แทนสถาน
ประกอบการ ในงานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจําทุกปี 

2.1.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหัวข้อที่มี

ความทันสมัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเช่น การจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี ซึ่งใน 
ปี 2556 มีการสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยช้ันนําและการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเวที
โลก” เพื่อรณรงค์ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาให้มี
มาตรฐานและมีความพร้อมต่อการเปิดเสรีการศึกษาร่วมกันของกลุ่มประเทศอาเซียนและในเวทีโลก รวมทั้งมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาและการผลิตบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก 
(16.1-2-1) และในหัวข้ออื่นๆ ที่สําคัญ อาทิเช่น การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องในหัวข้อที่ครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา เทคนิคการสอน ส่ือการสอน ประมวลการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

2.1.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมอบให้คณะและวิทยาลัย พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือเช่ือมโยงการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย/วิชาการ โดยกําหนดให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตัวอย่างสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และคณะศึกษาศาสตร์ (ตัวอย่างสายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์) เป็นคณะนําร่อง มุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การทํางานเป็นทีม และ 
การรักษาองค์ความรู้ เพื่อสร้างผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กลุ่มวิจัย/วิชาการของคณะให้เป็นที่รู้จักในสังคม สร้างผลงานที่มี
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย เช่น งานวิจัย งานนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยได้สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มก. สําหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัย/
วิชาการของคณะในวิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนจํานวน 17 คณะ เพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.1.4 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมก. และรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณะและวิทยาเขตให้ความสําคัญในการเปิดสอนหลักสูตรและรับนิสิตต่างชาติ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเขตภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ โดยเปิดสอนหลักสูตรเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรภาษาตะวันออกโดยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากลและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมในการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 

 ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสําคัญๆของมหาวิทยาลัยโดยปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่มีคุณภาพ มีสํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และ สามัคคี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม ความมุ่งมั่นในการทํางานและทัศนคติที่ถูกต้องแก่นิสิต 
สนับสนุนกิจกรรมอันดีของนิสิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้มี
ประสบการณ์ในชีวิตสังคมชนบทและสัมผัสวิถีชีวิตรากหญ้า ตลอดจนให้นิสิตได้มีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น
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อย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นิสิตจากสโมสรนิสิตทุกคณะและชมรมกิจกรรมนิสิตด้านบําเพ็ญประโยชน์ 
ได้คิดจัดโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนกิจกรรมซ่ึงองค์กรนิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
กิจกรรมทางด้านวิชาการรับใช้สังคมระดับอาเซียน  

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
 2.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพ 
และองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบต่อความต้องการ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ และเป็นผู้นําในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 
  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่หลักในการบริหารงานวิจัย รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และ 3) สถาบันวิทยาการขั้นสูง
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ให้เข้มแข็ง จริงจัง 
และต่อเ น่ือง  รวมถึง เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ช้ันนําในภูมิภาคอาเซียน  และได้จัดตั้ งสถาบันวิทยาการขั้น สูง 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น (นอกเหนือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ที่ทําหน้าที่ดูแลงบประมาณด้านวิจัยประจําปี
ของมหาวิทยาลัย) เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการ วางแผน ติดตามและประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่เป็นสหวิทยาการ การประสานงานระหว่างคณะ  /ภาควิชา  จําแนก
ตามคลัสเตอร์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านขึ้น 14 ศูนย์ 
(16.1-2-2)  

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้เดินหน้าขับเคล่ือนโครงการตอบสนองกลยุทธ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

1. ดําเนินการให้เกิดผลงานวิจัยออกมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารภายในและต่างประเทศที่สกอ. 
กําหนดอย่างต่อเน่ือง   

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติโดยการ
จัดสรรทุนผู้ช่วยนักวิจัย และการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการทําวิจัย การส่งเสริมสนับสนุนนําการเสนอผลงานวิจัย 
ในระดับนานาชาติ   

3. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้นําผลงานดังกล่าวไปจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร  

4. จัดการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และเผยแพร่ในงานประชุม
ระดับชาติ 

5. จัดสรรทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อทํางานวิจัยร่วมกับ
อาจารย์และนักวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์และนักวิจัย 

6. สร้างเครือข่ายการวิจัยและการทํางานวิจัยร่วม เช่น การทํางานวิจัยร่วมกับ Seoul Nation 
University, Korea ด้าน Molecular master development from next generation sequencing data in oil 
palm การทํางานวิจัยร่วมกับ Hokkaido University, Japan ด้าน Bioactive Compound of Brown Seaweeds 
and Their Functionalities และการทํางานวิจัยร่วมกับ University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria  
ด้าน Study of welfare indicator in laying-free grazing duck 
 2.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย 
  การวิจัยมีบุคลากรวิจัยเป็นกลไกสําคัญในการสร้างผลงาน มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย โดยการสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยมุ่งมั่น สร้างสรรค์
ผลงานวิจัย โดยการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย การสร้าง
แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
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  มหาวิทยาลัยมีโครงการสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ปีละ 10,000,000 บาท เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
  การสร้างจิตสํานึกที่ดี ในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพการวิจัย มหาวิทยาลัย ได้จัดทําคู่มือ
จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “จัดทํามาตรฐานคุณภาพนักวิจัย” ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ และคณะ
เป็นที่ปรึกษาดําเนินโครงการ ในการดําเนินงานได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตาม
หลักวิชาการและวิชาชีพวิจัย  เพื่อนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทย สู่ระดับสากล ซึ่งเนื้อหา 
ในจรรยาวิขาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติแบ่งเป็น 5 ส่วนสําคัญ คือ (1) จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 
(2) จรรยาวิชาชีพในการทําวิจัยและแนวทางปฏิบัติ (3) แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน (4) แนวทาง
ปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (5) การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ซึ่งได้เผยแพร่สู่สาธารณะ
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (www.rdi.ku.ac.th) และสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ลับ ลวง พราง ผลงานวิจัยตีพิมพ์ทาง
วิชาการ” โดยมีศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ให้ความรู้
เรื่อง จรรยาบรรณการวิจัย แก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่พัฒนาชุมชนและสังคม 
 2.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการส่งเสริมนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไข
ปัญหาของสังคมชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้องค์ความรู้ของสถาบันที่มีไปพัฒนาในด้านต่างๆ ผ่านการ
ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

จัดให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในการเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการ
อบรมในเชิงวิชาการ และยังมีการส่งเสริมให้นิสิตคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคมชุมชน
ต่างๆ เช่น การผลิตเครื่องหยอดกล้าข้าวแบบประณีตซึ่งเป็นผลงานที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับนิสิตในการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาลดต้นทุนในการปลูกข้าวลง เพื่อประหยัดต้นทุนของชาวนาในด้านการปักดํากล้าข้าวซึ่งจะช่วย
ประหยัดทั้งด้านเมล็ดพันธ์และแรงงานให้กับชาวนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรประเทศไทยได้    

ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมงานในโครงการบริการวิชาการต่างๆ ในการนําองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ไปพัฒนาชุมชนและสังคมและรับทราบปัญหาของชุมชนและสังคมเพื่อนํามาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัด
รายการสถานีวิทยุมก. การจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตหรือที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
(โครงการ Smart Farmer) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ตามแนวคิดที่ต้องการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีแนวคิดการทําเกษตรกรรม 
แนวใหม่ โดยมีความรอบรู้ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การขาย การตลาด การลงทุน จนสามารถรู้จักช่องทางการตลาด 
การคิดต้นทุนผลผลิต รวมทั้งการรู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  
 2.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ โดยนํา 
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่ เพื่อให้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะเป็นส่วนส่งเสริมให้สามารถสร้าง
รายได้และพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่วิทยาเขตบางเขน
และวิทยาเขตกําแพงแสน นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ซึ่งแนวคิดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จะมุ่งเน้นให้มีการทําธุรกิจจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ที่ได้มีการทําวิจัยซึ่งถือเป็นการพัฒนาธุรกิจ SME ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันได้กับนานาประเทศ อันจะส่งผลในด้านเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการจ้างงานและมีการเสียภาษ ีซึ่งจะนํา
กลับไปพัฒนาประเทศได้ในอีกระดับหน่ึง 
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 2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
ได้ดําเนินการดังนี้ 
 2.4.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 
 มีการสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการสัมมนาวิชาการ
และนิทรรศการเรื่อง ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติของชนเผ่าไทยในอาเซียน โครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ศิลปินแห่งชาติ 
สรรค์สร้างเพลงเกษตร”รวมถึงการเผยแพร่และบริการศิลปวัฒนธรรมต่อชุมชนเพื่อสร้างความใกล้ชิดต่อกัน อาทิ  
โครงการจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการจิตสาธารณะสู่เส้นทางอนุรักษ์สัญจร โครงการอาสาสมัคร 
ผู้นําฟื้นฟูศีลธรรมโลกโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือสัญจร โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (มอบแสงสว่าง
ให้กับชุมชน) ครั้งที่ 3 โครงการวิศวคอมพิวเตอร์สู่สังคม โครงการ HTM บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
สู่ความยั่งยืน โครงการ ศว.สัมพันธ์ขันอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 โครงการค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อชุมชน รวมทั้ง
เสริมสร้างการเรียนรู้และแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางศิลปะของชาติและภูมิภาคอาเซียน  
 2.4.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ 
 มหาวิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ การปลูกฝังจิตสํานึก ความซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นิสิต 
และบุคลากร ทุกวิทยาเขต (16.1-2-3) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดขึ้นระดับชมรมนิสิต คณะ สํานัก สถาบัน รวมถึง
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย และยังมีกิจกรรมบรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมกิจกรรมทั้งหมดมากกว่า 
80 โครงการ 

ดําเนินกิจกรรมที่ เน้นการให้สังคมไทยตระหนักและให้ความสําคัญกับความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติและภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เยาวชนและสังคมได้เรียนรู้ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
อย่างภาคภูมิ ตลอดจนให้เป็นที่ประจักษ์ในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ชมรมกิจกรรมนิสิต 
ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการแสดงเพื่อเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตานิสิตและ
ประชาชนทั่วไปในหลายวาระโอกาส เช่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในงาน Freshy Day Freshy Night การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมในงานลอยกระทง เป็นต้น 
 2.4.3 มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นิสิตและบุคลากร เช่นการเชิดชูเกียรติ แสดง
ความยินดี วง KU wind และ วง N.O.W นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญทองเกียรติ
นิยม อันดับ 1 ของเอเซีย และ อันดับ 6 ของโลก การประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2013 ครั้งที่ 17  
ที่เนเธอร์แลนด์ การให้ประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตในที่ประชุมผู้บริหารในการประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ
โครงการรักษ์ภาษาครั้งที่ 6 ทั้งนี้ยังมีการจัดประกวดต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ โครงการประกวด
แผนการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร แข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษาชิงโล่พระราชทาน ประชันกลอนสด โครงการแฟนพันธุ์
แท้วรรณคดี โครงการประกวดสนุทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 
32 โครงการประกวดแข่งขันดนตรีและศิลปวัฒนธรรม 

2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบในการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ องค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย องค์กรมีความก้าวหน้า บุคลากรมีคุณภาพ มุ่งสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 ดังนี้ (16.1-2-4) 

1. ให้บุคลากรเข้าร่วมในกระบวนการสรรหาผู้บริหาร 
2. ให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่องค์กรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการให้แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางการประเมินผู้บริหาร และการสํารวจความพึงพอใจของการให้บริหาร
ต่างๆ เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร  
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ ส่ิงแวดล้อม และการกีฬา 
ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างของการสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิต ตัวอย่างเช่น การแต่งตั้งผู้แทนนิสิตเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
อนุกรรมการ ในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดําเนินงาน เพื่อดําเนินงานในวาระโอกาสสําคัญๆของมหาวิทยาลัย  
เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรืองานในวันสําคัญๆที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้แก่นิสิต เช่น วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันปัจฉิมนิเทศนิสิต เป็นต้น มหาวิทยาลัยยังได้แต่งตั้งผู้แทนนิสิตให้ร่วมเป็น
กรรมการ/อนุกรรมการ ในคณะกรรมการกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยทุกชุด (16.1-2-5) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นนอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีกิจกรรมทางอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
กับผู้แทนนิสิต เพื่อสร้างโอกาสการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  
 นอกจากบุคลากรจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความรักความสามัคคีซึ่งเป็นการ
ดําเนินการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 3 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ 
(16.1-2.-6 ) 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกที่ดีงาน การปรับค่านิยม และการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาจิตใจให้มั่นคงย่ังยืน โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสําหรับบุคลากร และโครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ 
บุคลากรสามารถนําธรรมะไปปรับใช้เป็นพลังใจ สร้างศรัทธาและทํานุบํารุงศาสนาอันจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น โดยกิจกรรมทั้งหมดจะมีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีและมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการสร้าง 
จิตสํานึกที่ดี ความรักองค์กร ความสามัคคี ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานตลอดจนการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม  
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง   

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์อยู่ในระดับ
ต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ผ่านระบบเครือข่าย ได้มีผู้เข้าประเมินจํานวน 809 คน คํานวณคะแนน 
ได้ 4.22 คะแนน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (16.1-3-1)  

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต  

มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม 4.31 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตทํางานและปฏิบัติการใดๆ โดยความ
ตั้งใจม่ัน มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4.25 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหา
ความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 4.24 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรและนิ สิตมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จัก
ประนีประนอม สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.07 

รวม 4.22 
 

 4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือ สร้างคุณค่าต่อสังคม มหาวิทยาลัยได้สร้าง
ผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
ผลิตงานวิจัยที่แก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์ได้จริง ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและภาคการผลิต รวมทั้งการส่งเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยสรุปส่งผลให้เกิดความสําเร็จของการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 พอสรุปสังเขป 
ได้ดังน้ี  
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 4.1 การผลิตบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการและ 
การพัฒนาทักษะต่างๆที่จะอยู่กับบัณฑิตตลอดไป แม้จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปแล้วดังที่ปรากฏ
อย่างชัดเจนในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี มหาวิทยาลัยได้มอบภารกิจ
นี้ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมกับรองอฺธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ และรองอธิการบดีวิทยาเขต
สนับสนุนและกํากับดูแลระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนควบคุมลักษณะของบัณฑิตร่วมกับคณะวิชา ทําให้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งานทําเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาขาวิชา ผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมาก (16.1-4-1)  
 มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ได้เปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมกว่า 
383 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ 40 หลักสูตร เน้นสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการ
ทุกสาขา มีการนําเทคโนโลยีและส่ือการสอนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้มาใช้ในการเรียนการสอน และมีคณาจารย์ที่มี
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1,000 คน และมีโครงการสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ความสามารถและออกไป 
รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ  
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีผลงานการผลิตบัณฑิต จํานวนรวม 13,165 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 
จํานวน 10,272 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 10,272 คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีสามารถใช้ความรู้เข้าทํางานหรือประกอบ
อาชีพอิสระได้มากกว่าร้อยละ 80 (16.1-4-2) 
 4.2 การวิจัย : มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น 1 ใน 9 
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของโลกในด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
โดยมหาวิทยาลัย มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence; COE) ในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดความรู้
เฉพาะด้าน จํานวน 14 ศูนย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ยางพารา สบู่ดํา ปาล์มน้ํามัน ไหม ส้มโอ วิทยาการ
สุขภาพเป็ด การผลิตสัตว์ นวัตกรรมวิทยาการอาหาร วิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา เครื่องจักรกลการเกษตรและ
อาหาร และด้านโลจิสติกส์ (16.1-2-2) โดยมหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวนรวม 10,000,000 บาท 
 นอกจากน้ียังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดําเนินงานวิจัยของ
อาจารย์ นักวิจัย จากคณะ และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง การดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ ตลอดจนเป็นพื้นฐานนําไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
โดยดําเนินการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ในสาขาการวิจัยต่างๆ รวมทั้งการวิจัยเชิงบูรณาการ ซึ่งคณาจารย์ นักวิจัย  
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์      
ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมมาอย่าง
ต่อเนื่อง งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและผลกระทบต่อสังคม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(รวมสาขาเกษตรศาสตร์) จํานวน 241 โครงการ งบประมาณ 369,275,510 บาท และสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 47 โครงการ งบประมาณ 87,689,554 ล้านบาท (16.1-4-3) 
 ทั้งนี้ ผลงานวิจัยต่างๆ ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และเผยแพร่ในส่ือต่างๆ  
ทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การจัดนิทรรศการ รวมทั้ง ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์โดยบันทึกลงฐานข้อมูล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. มีจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของอาจารย์/นักวิจัย มก. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 641 ชิ้น ในระดับชาติ 56 ชิ้น และระดับนานาชาติ 585 ชิ้น สาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 39 ชิ้น ในระดับชาติ 8 ชิ้น ระดับนานาชาติ 31 ชิ้น 
 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เรื่อง "เกษตรศาสตร์ 
นําไทยสู่มาตรฐานสากล" ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ 
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บุคลากร นักวิจัยและนิสิตมีเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยประจําปีในสาขาต่างๆ จํานวน 
12 สาขา จํานวน 396 เรื่อง รวมถึงการอภิปรายกลุ่มและ Symposium โดยเพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาและ 
เพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าว 
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในประเด็น 
ที่น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมจํานวน 14 เรื่องรวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนําไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการกินดี 
อยู่ดี ของคนในชาติ (16.1-4-4) 
 4.3 การบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมและโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งในระดับมหภาคภายใต้โครงการความ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่การดําเนินงานต่อเนื่องระยะยาวมีมูลค่าโครงการสูง และในระดับจุลภาคที่ให้บริการ
ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และหน่วยงานวิชาชีพ ดังตัวอย่าง
โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ําเขาห้วยมะหาด เพื่อร่วมมือกันปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยบรรเทาภาวะ
โลกร้อนและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปลูกป่า และดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่ 2,500 ไร่ 
เป็นระยะเวลา 10 ปี (ช่วงปี 2556-2566) โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนข้อมูลและความรู้ทางวิชาการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งดําเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วย
บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ังกองทัพเรือ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่เพื่อดําเนินโครงการ 
ป่ารักษ์น้ํา รวมทั้งติดตามการเจริญเติบโตและปริมาณดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ และการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผล
การเติบโตของหมู่ไม้ การฟื้นคืนของระบบนิเวศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน ชมรมคนรักษ์ป่า 
ชุมชนชากลูกหญ้า ให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการฯ ดูแลและรักษาพื้นที่พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพัฒนา
บนพื้นฐานของความร่วมมือ  โดยมีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สนับสนุนการพัฒนาและงบประมาณ
ดําเนินการโครงการ และมหาวิทยาลัยได้รวบรวมกิจกรรมอํานวยประโยชน์และสร้างสรรค์สังคมที่ดําเนินการในปี 2556 
โดยจําแนกเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม การฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและการบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน รวมกว่า 300 กิจกรรม/โครงการ (16.1-4-5) 

 นอกจากนี้ การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ยังมีสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบดําเนินการให้บริการวิชาการ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ  
ภาคเอกชน และนานาชาติ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาแนวทางการสร้างอาชีพ  
เพิ่มรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้ดีขึ้น 
และขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายส่ือมวลชน
สัมพันธ์ เน้นการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร  และประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ผลงานการ
ให้บริการวิชาการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การจัดเวทีสาธิต
การศึกษาดูงาน เอกสารเผยแพร่ ส่ือวีดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่ และวารสารทางด้านการเกษตร เป็นต้น (16.1-4-6) 
 สําหรับงานประจําที่มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 
สู่สาธารณชน โดยรูปแบบที่หลากหลายให้เข้าถึงเป้าหมายทุกกลุ่ม ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ ปีละ 6 ฉบับ และสาขาสังคมศาสตร์ ปีละ 3 ฉบับ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
งานวิจัย และบทความทางด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 3 ฉบับ วารสารเกษตรก้าวหน้า วิดิทัศน์
วิชาชีพและการเกษตร สื่อวิทยุในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก. บางเขน ความถี่ 1107 KHz 
สถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่ ความถี่ 675 KHz สถานีวิทยุ มก. สงขลา ความถี่ 1264 KHz และสถานีวิทยุ มก. ขอนแก่น 
ความถี่ 1314 KHz สถานีวิทยุ มก. เพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ http://www.radio.ku.ac.th สื่อโทรทัศน์ใน
รายการ “เกษตรศาสตร์นําไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ช่อง 96 True Vision และการจัดนิทรรศการ 
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บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานต่างฯ ที่องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
จัดขึ้น  
 4.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมการสร้างความรู้คู่คุณธรรม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทั้งในด้านศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสต่างๆ ตลอดจนสืบสานอุดมการณ์ 
แห่งความเป็นเกษตรศาสตร์ และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางการเกษตร เพื่อคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
ตลอดไป ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการประกอบกิจกรรมในด้านการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังความรู้สึก 
นึกคิดที่ดีต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในทุกโอกาส โดยเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
สู่เยาวชนและประชาชนในรูปกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี การละเล่นต่างๆ ตลอดจนถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต 
มีบทบาท ในการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจําแนกเป็น กิจกรรมที่เกี่ยวกับส่งเสริมศาสนาและพิธีกรรม 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสืบทอดประเพณี  กิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกว่า 80 โครงการ อาทิเช่น การนํานิสิตและบุคลากรไปเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบไทยและมวยไทย  
ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
(16.1-5-1) 
 4.5 การส่งเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการสร้างความมีส่วนร่วมของนิสิตในการปฏิบัติตาม 
กลยุทธ์ได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมจนเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์โดยในปี พ.ศ. 2556 โครงการ
กิจกรรมนิสิตจํานวนมากที่ได้สร้างผลงานให้เกิดคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในหลากหลายด้าน อาทิเช่น  
(16.1-5-1) การให้ความรู้ทางด้านการรักษาสัตว์ การส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้าน การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในชนบท การยกระดับการกินดีอยู่ดีของประชาชน 
 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือ นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ 
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอก ในปีการศึกษา 2556 มีผลงานของบุคลากรที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและได้รับ 
การยกย่องทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมจํานวน 365 คน (16.1-5-2) และนิสิตของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่อง 
ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ อาทิ เช่น (16.1-5-3) 
 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2556 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม
เกษตร (ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) มอบแก่ ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กพส.) 
และ รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กพส.) ผู้วิจัยร่วม จากผลงานเรื่อง : ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่า
แบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อAcidovorax avenae subsp. citrulli“ 
 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2556 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม
เกษตร (รางวัลระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) มอบแก่ ผศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์
คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส. ผู้วิจัยร่วม จากผลงานเรื่อง “ความสําเร็จในการผลิตละมั่ง 
สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตัวแรกของโลกจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย” 
 ในส่วนของนิสิต มีนิสิตจากคณะต่างๆ ที่ได้รางวัลที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการ
สํานึกดี มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่โดยเฉพาะ ผลงานด้านการสร้างสรรค์ (16.1-5-4) 
 ในฐานะสถาบันการศึกษา การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา ประจําปี ค.ศ. 2014 (QS World 
University Ranking by Subject 2014 ) สาขาวิชาการเกษตรและป่าไม้ (Agriculture & Forestry) ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 48 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 
ทั้งน้ี เมื่อปี ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 33 ของโลก ซึ่งตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
พิจารณาจาก ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) ชื่อเสียงจากผู้ว่าจ้างบัณฑิต ( Employer Reputation)  
การอ้างอิงทางวิชาการ (Citations per paper) และความโดดเด่นทางวิชาการ (H-Index) โดยค่าน้ําหนักจะแตกต่างกัน
ในแต่ละสาขาวิชาโดย มก. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ติด 50 อันดับแรกของโลกและ
มีคะแนนโดยรวม 69.40 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

   

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
16.1-1-2 ตารางแสดงกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
16.1-2-1 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 กองบริการการศึกษา 
16.1-2-2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence; COE) 
16.1-2-3 กิจกรรมส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ ในทุกวิทยาเขต 
16.1-2-4 เอกสารระบบการพัฒนาบุคลากร 
16.1-2-5 คําสั่งแต่งต้ังผู้แทนนิสิตให้ร่วมเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ในคณะกรรมการกิจการนิสิต 

ของมหาวิทยาลัย 
16.1-2.-6 บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ 
16.1-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

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

16.1-4-1 คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2556 
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&task=view&id=
145&Itemid=177 

16.1-4-2 รายงานประจําปี 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16.1-4-3 จํานวนโครงการและงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/RepOutSource/56/Outsource-4July-2013.htm 
16.1-4-4 ตารางสรุปผลการพิจารณาผลงานการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 52 
16.1-4-5 รายงานการดําเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 
16.1-4-6 ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556 
16.1-5-1 รายงานการดําเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 
16.1-5-2 รางวัลวิจัยประจําปี 2556 (http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?cat=258) 
16.1-5-3 KU NEWS ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 145 ประจําวันท่ี 31 มี.ค.57 
16.1-5-4 ผลงานนิสิตท่ีได้รับการยกย่องในระดับชาติ นานาชาติ 

แหล่งข้อมูล  :  สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง่ มก.  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝา่ยบรกิารการศึกษา)  กองกลาง  กองกิจการนิสติ  
       กองการเจ้าหน้าท่ี   

หน่วยงานรวบรวมข้อมูล : กองแผนงาน 
 

 

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

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 16.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.10   

วิธีการคํานวณ  
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ครอบคลุม
ทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทําวิจัยสถาบัน เรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท 
และเอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556  โดยมีวัตถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต   
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
3) เพื่อศึกษาลักษณะของบัณฑิตที่รายจ้างต้องการรับเข้าทํางานในองค์กร   

ซึ่งในการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ได้นําประเด็นการที่แสดงคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบในการกําหนด 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี” ซึ่งรายละเอียดประเด็นที่นํามาพิจารณา
มีดังน้ี 
  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์
                          จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

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

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

สามัคคี 
1.  ทักษะในการสื่อสารและ

ประสานงาน 
2.  ทักษะในการทํางาน 

เป็นทีม 
3.  การปรับตัวให้เข้ากับ 

การเปลี่ยนแปลง 

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

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในทุกระดับปริญญาจํานวน 12,880 คน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน 
ได้จํานวนทั้ง 2,819 ชุด คิดเป็นร้อยละ 21.89 และสรุปเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินดังนี้ 
 

วิทยาเขต/คณะ 

 
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

รุ่นปี
การศึกษา

2554 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
ตรี โท และ
เอกท่ีได้รับ 

การ
ประเมิน 

 
ร้อยละ
ของ

ผู้สําเร็จ
การศึกษา

คะแนนเฉลี่ยการประเมิน โดยผู้ใช้บัณฑิต 
(คะแนนเต็ม 5 )   

1) 
ด้าน 

สํานึกดี 

2) 
ด้าน
มุ่งม่ัน 

3) 
ด้าน
สร้าง 
สรรค์ 

4) 
ด้าน 

สามัคคี

รวม 

ภาพรวมม.เกษตรศาสตร์ 12,880 2,819 21.89 4.22 4.09 3.94 4.27 4.12
1. วิทยาเขตบางเขน 8,084 1,782 22.04 4.25 4.11 4.00 4.29 4.15
คณะเกษตร 381 91 23.88 4.32 4.22 4.04 4.28 4.23
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 40 10 25.00 3.88 3.85 3.58 3.89 3.72
คณะบริหารธุรกิจ 1,229 255 20.75 4.17 4.06 3.82 4.22 4.06
คณะประมง 205 46 22.44 4.39 4.14 4.01 4.36 4.22
คณะมนุษยศาสตร์ 549 114 20.77 4.23 4.10 4.05 4.21 4.14
คณะวนศาสตร์ 321 83 25.86 4.45 4.22 4.03 4.44 4.28
คณะวิทยาศาสตร์ 560 123 21.96 4.41 4.24 4.15 4.39 4.29
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,661 342 20.59 4.17 3.99 3.91 4.21 4.06
คณะศึกษาศาสตร์ 454 124 27.31 4.44 4.34 4.25 4.38 4.35
คณะเศรษฐศาสตร์ 828 167 20.17 4.20 4.12 4.05 4.24 4.15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 75 21 28.00 4.10 3.93 3.80 4.10 3.98
คณะสังคมศาสตร์  1,060 227 21.42 4.19 4.07 3.98 4.26 4.11
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 105 33 31.43 4.02 3.92 3.81 4.33 3.99
คณะสิ่งแวดล้อม 34 13 38.24 4.46 4.48 4.36 4.48 4.44
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 533 115 21.58 4.16 4.01 3.87 4.19 4.06
บัณฑิตวิทยาลัย 
(โครงการสหวิทยาการ) 49 18 36.73 4.39 4.30 4.07 4.34 4.27
2. วิทยาเขตกําแพงแสน 1,841 419 22.76 4.16 3.99 3.89 4.20 4.05
คณะเกษตร กําแพงแสน 521 115 22.07 4.10 3.90 3.78 4.19 3.98
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 68 15 22.06 4.08 3.87 3.82 4.07 3.95
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 443 93 20.99 4.05 3.89 3.78 4.10 3.95
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 646 147 22.76 4.26 4.08 4.01 4.23 4.14
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ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

รุ่นปี
การศึกษา

2554 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
ตรี โท 

และเอกท่ี
ได้รับ การ
ประเมิน 

 
ร้อยละ
ของ

ผู้สําเร็จ
การศึกษา

คะแนนเฉลี่ยการประเมิน โดยผู้ใช้บัณฑิต 
(คะแนนเต็ม 5 ) 

 
วิทยาเขต/คณะ 

1) 
ด้าน 

สํานึกดี

2) 
ด้าน
มุ่งม่ัน 

3) 
ด้าน 

สร้างสรรค์ 

4) 
ด้าน 

สามัคคี

รวม 

คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร ์

163 49 30.06 4.34 4.24 4.10 4.37 4.26

3. วิทยาเขตศรีราชา 2,132 447 20.97 4.20 4.06 3.90 4.26 4.10
คณะวิทยาการจัดการ 1,214 244 20.10 4.22 4.10 4.00 4.28 4.14
คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา 296 61 20.61 4.24 4.04 3.91 4.27 4.10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 412 88 21.36 4.11 3.94 3.80 4.23 4.00
คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 109 32 29.36 4.16 4.10 3.40 4.16 3.95
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 101 22 21.78 4.25 4.13 3.75 4.12 4.05
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
    จังหวัดสกลนคร 

823 171 20.78 4.18 4.00 3.86 4.19 4.05

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
และอุตสาหกรรมเกษตร 

110 22 20.00 4.14 4.01 3.92 4.17 4.05

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

402 80 19.90 4.15 3.95 3.81 4.11 4.00

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

311 69 22.19 4.22 4.04 3.92 4.29 4.10

 

 การคํานวณคะแนนในภาพรวม 
 

   ดังน้ันค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 

     = 
 

=           
 
 =     

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 16.2 คะแนนเฉล่ีย 4.10 คะแนนเฉล่ีย 
4.12 คะแนน 4.12 บรรลุ 

 
 

4.12 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินระดับปรญิญาตรี + ผลรวมค่าคะแนนประเมินบณัฑิตระดับปริญญาโท+ผลรวมค่าคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาเอก 
จํานวนบัณฑิตระดับระดับปริญญาตรี  + ปรญิญาโท + ปริญญาเอก 

(2,044*4.07) + (715*4.24) + (60*4.37) 
(2,044 + 715 + 60) (** อ้างอิงรายการหลักฐานที่ 16.2 -1 และ 16.2-2) 
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รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2 -1 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ ์
ของมหาวิทยาลัย (ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพ สกอ./สมศ ปีการศึกษา 2556   
ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน ท่ี http://www.planning.ku.ac.th ) 

16.2-2 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาโท และระดับปรญิญาเอก   
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
(ข้อมูลงานประกันคุณภาพ  บัณฑิตวิทยาลัย  http://www.grad.ku.ac.th/BV.php) 

16.2-3 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี  
พ.ศ. 2556  (http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/cm_data_56/report_56.pdf) 

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

  
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี ประเด็นการพิจารณา 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบันโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน อยู่ในระดับต้ังแต่ 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 

  4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ท่ีกําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ  

 
ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดี 
อยู่ดีของชาติ" โดยมีจุดเน้นที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนํา และได้ถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผล 
ที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนําเข้าบรรจุในแผนหลักของมหาวิทยาลัยทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ให้มีกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามเอกลักษณ์และจุดเน้นของการ 
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําได้อย่างชัดเจน ภายใต้ระบบการมีส่วนร่วมและประเมินความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดําเนินการ
ให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นคุณค่าต่อสังคม และมีผลสะท้อนคุณค่าความสําเร็จของการดําเนินงานจากรางวัลและการยกย่อง
จากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน  
ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
 1.  มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยในปีการศึกษา 2553 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้บัญญัติเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
ซึ่งได้ดําเนินการคู่ขนานกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่มีตัวบ่งชี้ใหม่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้อนุมัติเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ" (17-1-1) ทั้งนี้ 
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนํา ให้ความสําคัญในการพัฒนาไปสู่
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมุ่งพัฒนาผลักดันสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่น โดยมหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญและโดดเด่น ในสาขาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแรกของประเทศไทยที่จัดการศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งครอบคลุมทั้งศาสตร์ทางการเกษตร ประมงและป่าไม้ ด้วยองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้ส่ังสมเป็นระยะเวลานาน มหาวิทยาลัยจึงเป็นผู้นําในการผลิตทรัพยากรบุคคลในสาขาเกษตรศาสตร์ไปสู่
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและองค์กรในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เทคโนโลยีการผลิตทาง
การเกษตร จะทําให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นําสาขาเกษตรศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียและเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และนวัตกรรม
การเกษตรแผนใหม่ในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดัน 5 สาขาวิชาที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ  
สู่ภูมิภาคเอเชีย อันเป็นสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญและโดดเด่น อันได้แก่ 1) สาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2) สาขาวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร” 3) สาขาสัตวแพทยศาสตร์  
4) สาขานาโนเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม 5) สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์และคอมพิวเตอร์  
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 ทั้งนี้ การกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน มหาวิทยาลัยได้ผลักดันสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญและ โดดเด่น คือ 
สาขาทางเกษตรศาสตร์ โดยเน้นการบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น เพื่อป้ันผู้นําเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย      
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ เป็นเอกลักษณ์และมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญและโดดเด่น   
ซึ่งปรากฏในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ .ศ . 2556-2565) ที่ได้รับอนุมัติจาก              
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีกลยุทธ์ที่สอดคล้อง 
กับจุดเน้นในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําอย่างมีเอกลักษณ์ ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (17-1-2) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
แนวทางการดําเนินงาน 

1.1 บูรณาการองค์ความรู้ที่สําคัญในศาสตร์ของสาขาวิชาต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นศาสตร์ 
ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญให้มีความโดดเด่น และพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้
บัณฑิต สังคมและการพัฒนาประเทศ 
 1.2 ส่งเสริมการสร้างความยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตรสูตรควบปริญญาตรีถึงปริญญาเอก หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรปริญญาใบที่ 2 โดยมีการเทียบโอนหน่วยกิต 
รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นิสิตในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
 1.3 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้เพิ่มมากขึ้น 
 1.4  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการและสถาบันวิจัย ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ สมาคมวิชาชีพ และภาคเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (Education Hub)  ในเอเชียในสาขา 
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่น 

แนวทางการดําเนินงาน 
2.1  พัฒนาหลักสูตรนานาชาติให้เพิ่มมากขึ้น 
2.2  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความเป็นนานาชาติ 
2.3  เพิ่มจํานวนนิสิต และอาจารย์ชาวตา่งชาติ 

    2.4  ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาให้กับนิสิต และบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์  
กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
แนวทางการดําเนินงาน 
1.1  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่ในการเขียนโครงการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย 

ในระดับ Project และ Program การเข้าถึงแหล่งทุนในทุกวิทยาเขต ส่งเสริมระบบนักวิจัยพี่เล้ียงและสามารถปฏิบัติงาน
ในสาขาที่เชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  สนับสนุนให้มีผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant, RA) ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ ผลักดันให้บุคลากรนักวิจัยร่วมสอนในหลักสูตรต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น 

1.3   แสวงหางบประมาณเพ่ือการวิจัยพื้นฐานและเพื่อการวิจัยประยุกต์ จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน และสถาบันต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น 

1.4   เร่งรัดพัฒนากองทุนเพื่อการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น 
1.5   จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์การวิจัยที่มีความทันสมัยและพร้อมสนับสนุนการวิจัย 

        1.6   ปรับปรุงสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ บุคลากรวิจัย และนิสิต 
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานวิจัยคุณภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน 
2.1 จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนสําหรับบุคลากรเข้าใหม่ รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ในการสร้างผลงาน 
2.2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ/หรือ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติได้ 
2.3  สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง (Special Research Unit, SRU)  และศูนย์ความเป็น

เลิศทางวิชาการ (Center of Excellence, COE) ที่บูรณาการการทํางานเป็นทีม โดยรวมกลุ่มนักวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญ
ให้เป็นหัวใจขับเคล่ือนงานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน 
แนวทางการดําเนินงาน 
3.1 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภูมิภาค

อาเซียนและนานาชาติ ในการผลิตผลงานวิจัย 
3.2 ส่งเสริมการทํางานด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานในวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างกลไก

สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 4 การขยายผลและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
แนวทางการดําเนินงาน 
4.1  ปฏิรูประบบการส่ือสารเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะแบบทั่วถึงและต่อเนื่อง 

  4.2  วิเคราะห์ความต้องการด้านงานวิจัยของตลาดในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพื่อการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาสังคม สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

4.3  ส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในต่างประเทศเพ่ือประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งสร้างระบบกลไกเพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ในทุกด้าน 

2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์  
ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพเชี่ยวชาญ และ 
มีความโดดเด่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและตอบสนอง
ต่อความต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและ
บุคลากรได้มีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี  
(พ.ศ. 2556-2565) เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล โดยเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์    
ที่จะนําไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานให้สอดคล้อง และเหมาะสม (17-2-1) 
 2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในการบริการ
วิชาการเพื่อสังคม ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร อาทิเช่น  
      2.1 การจัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้พืชพันธุ์ท้องถิ่นให้กับชุมชนวัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดย ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร หัวหน้าโครงการฯ 
และผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสราย ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ จํานวน 10 
คน และนิสิตคณะเกษตร จํานวน 4 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อดําเนินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกัน เป็นการดําเนิน
ภารกิจที่ตอบแทนต่อสังคมอย่างรับผิดชอบ ทําให้เกิดความเช่ือมโยงและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน เป็นการเผยแพร่ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  
     2.2 การจัดโครงการค่ายอาสาเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชนบท 2556 ซึ่งเป็นโครงการ 
ที่ดําเนินการโดยคณะเกษตรและนิสิตคณะเกษตรได้มีส่วนร่วมดําเนินการโดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางด้าน
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การเกษตร ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวหมู่บ้านอูแจะ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19-30 มีนาคม 
2556 โดยเป็นการสอนชาวบ้านปลูกผักโดยวิธีประยุกต์ การเพาะเห็ดฟาง การทําฝายชะลอนํ้า เป็นต้น เป็นการเผยแพร่
ความรู้ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญโดดเด่นของมหาวิทยาลัยให้กับชุมชน ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนสังคมและประเทศ (17-2-2) 
 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น (นอกเหนือจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ ที่ทําหน้าที่ดูแลงบประมาณด้านวิจัยประจําปีของมหาวิทยาลัย) เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการ วางแผน ติดตาม
และประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ .ศ .  2554 โดยมุ่ ง เน้นการวิจัยที่ เป็น 
สหวิทยาการ การประสานงานระหว่างคณะ ภาควิชา/จําแนกตามคลัสเตอร์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด การจัดตั้งศูนย์เฉพาะด้านขึ้น  ได้แก่ 
  1. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 
  2. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 
  3. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร 
  4. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินหน้า
ขับเคล่ือนโครงการตอบสนองกลยุทธ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
 1.  ดําเนินการให้เกิดผลงานวิจัยออกมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารภายในและต่างประเทศที่ สกอ. กําหนดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยการจัดสรร
ทุนผู้ช่วยนักวิจัย และการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการทําวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยภายใน
ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทําวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากลมากยิ่งขึ้น  
โดยจัดเป็นกิจกรรมการอบรม สัมมนา และการประชุม การส่งเสริมสนับสนุนนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 3. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้นําผลงานดังกล่าวไปจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
 4. จัดการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และเผยแพร่ในงานประชุมระดับชาติ 
 5. จัดสรรทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์และ
นักวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์และนักวิจัย  
 6. สร้างเครือข่ายการวิจัยและการทํางานวิจัยร่วม เช่น การทํางานวิจัยร่วมกับ Seoul Nation University, 
Korea ด้าน Molectular development from next generation sequencing data in oil plam การทํางานวิจัย
ร่วมกับ Hokkaido University, Japan ด้าน Bioactive Compound of Brown Seaweeds and Their 
Functionlities และการทํางานวิจัยร่วมกับ University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria ด้าน Study of 
welfare incicator in laying-free grazing duck 
 มหาวิทยาลัยมีการสร้างความร่วมมือการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศ
และเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย โดยการจัดการ
อบรม อาทิ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย ในการสร้างผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพของมหาวิทยาลัย อาทิ 
 1) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
2/2556" ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีผู้ปฏิบัติ
ราชการทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมการอบรม จํานวน 31 คน 
 2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
ครั้งที่ 4" ในวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีอาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการอบรม 
จํานวน 186 คน 
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 3)  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์     
รุ่นที่ 2" ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีอาจารย์ และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรม 
จํานวน 6 คน  
 4) การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผู้เข้าร่วม 
การอบรม จํานวน 17 คน 
 รวมถึงมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนให้มีผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant, RA) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของอาจารย์ รวมถึงให้นักวิจัยเข้าร่วมสอนในหลักสูตรต่างๆ 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยต่างๆ ที่มีการทําวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์นักวิจัย รวมถึง
โครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนเพื่อความกินดีอยู่ดี เช่น โครงการหมู่บ้านเขาพลู  
วนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช โครงการหลักสูตรพื้นฐาน ปรับวิธีคิดการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน อยู่ในระดับต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมิน
ความเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ผ่านระบบเครือข่ายในระหว่าง 
วันที่ 1 พฤษภาคม -14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีผู้เข้าประเมินจํานวน 321 คน มีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.09 
จากคะแนนเต็ม 5 ตามรายละเอียด ดังนี้ (17-3-1)  

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างผลงานและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
ให้เจริญก้าวหน้า มีผลการดําเนนิงานเป็นทีย่อมรับ และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4.25 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างศักยภาพและสร้างขีดความสามารถ 
ในการวิจัยและพัฒนาอย่างมีมาตรฐานในทกุวทิยาเขต 

3.90 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บูรณาการองค์ความรู้เกีย่วกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส่ิงแวดล้อม อาหาร พลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และ
มีคุณภาพ  

4.11 

รวม 4.09 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานบรรลุตามความเช่ียวชาญเฉพาะเพื่อสร้างผลงานวิจัย
ที่มี คุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบ 
ที่สร้างคุณค่าต่อสังคมในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จากงานวิจัยและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ (17-4-1) โดยในปีการศึกษา 2556 มีการจัดการ
สัมมนาเรื่อง “ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ
ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 
รวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความ
ยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์  
และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และนําผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (17-4-2) รวมทั้งมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ โดยการผลิตส่ือหลากหลายรูปแบบ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ และส่ือออนไลน์ ตลอดจนมี
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การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการจัดโครงการอบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิ เทคนิคการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อพืชเบื้องต้น การสร้างเตาเผาถ่านและผลิตน้ําส้มควันไม้ เป็นต้น (17-4-3) อีกทั้ง ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการ
เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มก. กับระบบ
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) : ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล
งานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศภายใต้เว็บไซต์ http://tnrr.in.th ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดการข้อมูลงานวิจัย
ของ มก. เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้บริการสืบค้นใช้ประโยชน์ข้อมูลงานวิจัยทั่วประเทศ (17-4-4) 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติ โดยได้รับการคัดเลือก 
เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของ
โลกในด้านการเกษตร อาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีอาจารย์ นักวิจัย เช่ียวชาญเฉพาะในสาขาต่างๆ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน Refereed journal 
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนผลงานวิจัย ที่นําไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต และอุตสาหกรรม ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากน้ีปี พ.ศ. 2556 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ในด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม จากการดําเนินงาน 
ที่มีจุดเน้น จุดเด่นและความเช่ียวชาญเฉพาะตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  (17-5-1) 
 สถานศึกษา 
  1) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของเอเซีย และอันดับที่ 33
ของโลก ในสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และแพทยศาสตร์ จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขา ประจําปี พ.ศ. 2556 (QS World University Ranking By Subject 2013)  
โดย Quacquarelli Symons หรือ Qs ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทําธุรกิจด้านการศึกษาของประเทศอังกฤษ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 50 อันดับแรก
ของโลก 
  2) มหาวิทยาลัยติดอันดับที่ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกผ่านเว็บประจําเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ตามเกณฑ์ Webometric ซึ่งจัดทําโดย Cybermetrics Lac กลุ่มวิจัยของ the Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน และเมื่อจัดอันดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์อยู่อันดับที่ 12 ของเอเซีย และอันดับที่ 166 ของโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ 
ครั้งล่าสุดนี้ทําให้มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ครองแชมป์อันดับที่ 1 ของประเทศไทยอีกครั้งเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน 
  3) อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 6 รางวัลสถาวิจัยแห่งชาติ ในงาน "วันนัก
ประดิษฐ์" ประจําปี 2556 อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2556 
รางวัลผลงานนักวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน "วันนัก
ประดิษฐ์" ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี 
      บุคลากร/คณะ 
  1) ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดี ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม
เกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานเรื่อง KU-AF 2 : คอลัมน์สําหรับขจัดส่ิงรบกวนการวิเคราะห์อะฟา 
ทอกซิน 
  2) ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ได้รับ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลประกาศเกียรติคุณ : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด
ของวัสดุมหัศจรรย์ "กราฟีน"  
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  3) ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ รางวัลระดับดี สาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สําหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา  
  4) รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน" 
  5) นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช นักวิจัยเชี่ยวชาญ และรองผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะวิจัย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณประเภทองค์กรความรู้ โครงการ 
"วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556" จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม 
วุฒิสภา โดยเม่ือวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556  
  6) รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ อาจารย์ประจําภาควิชาสัตววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงาน "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556" ประเภท
นักเรียน นิสิต นิสิต ครู อาจารย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 ดุสิต กรุงเทพฯ 
  7) ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น.ส.ณัฏรี ศรีดารานนท์ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตร
ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงานชุด
อุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง และรางวัลเหรียญทองแดง ในผลงาน แผงกันแดด
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง ในงานจัดแสดงนิทรรศการและประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับนานาชาติ "Seoul 
International Invention Fair (SIIF) 2013 
  8) ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ และ ดร.สตรีไทย พุ่มไม้ คณะส่ิงแวดล้อม ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน จากผลงาน เวียร์ส่ีเหล่ียม สําหรับบําบัดน้ําเสียชุมชน (Rectangular Weir for Community Wastewater 
Treatment)  (RECWAT)  ในงานจัดแสดงนิทรรศการและประกวด สิ ่งประดิษฐ ์ระด ับนานาชาติ "Seoul 
International Invention Fair (SIIF) 2013 และ ดร.สตรีไทย พุ่มไม้ ได้รับรางวัลพิเศษ จากสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ ในรางวัล "THE EGYPTIAN SOCIETY FOR WOMEN & YOUTH INVENTOR" 

ผู้เรียน 
  1) นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Bridge Competition 2014 (ASIA BRICOM 2014)  
  2)  นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการ
นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิตภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6  
(The 6th Thai Student Symposium of Geography and Geography and Geo-Informatics) ระหว่างวันที่ 24-25 
ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
  3) นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2556  
  4) นิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ โครงการรักษ์ภาษา ครั้งที่ 6 "เทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราชา" ประเภทอุดมศึกษา 
จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 
  5) นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนวัตกรรมการออกแบบ 3 มิติ โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1 (Innovative 3D Design Competition 1) ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมพาหนะแบบพกพาสําหรับ 
คนเมือง" 
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  6) นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทีม SKUBA ติดอันดับ 8 ในการแข่งขัน
ระดับโลก หรือ "World RoboCub 2013" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน-1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ เมืองเอนโฮ
เวน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
  7) ทีม Q-BO นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน (Home Builder 
Robot Contest 2013) ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
  8) น.ส.ภิชญา วังชิ้น นายสกล รัตนวิมล น.ส.ศานต์กมล ชัยภิญโญภาพ นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจําปี 2556 และเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ 
ระดับเอเชีย (ASIAN PACKAGING) 
  9) นายฤาชา บุญยกิจโณทัย นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ภาควิชาเกษตร   
กลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทการเขียนข้อเสนอโครงการส่ิงประดิษฐ์
คิดค้น และ รางวัลดีเด่นประเภทการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นกลุ่มเรื่อง : เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  
(ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จากผลงาน "เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ" จากการประกวด "โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจําปี 2556" จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 17 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

17-1-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คร้ังท่ี 5/2554 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
17-1-2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) 
17-2-1 สรุปการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) 
17-2-2 เล่มรายงานการดําเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ปี 2556 
17-3-1 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม

จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย ท่ีเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://regis.ku.ac.th/identity/process/list_institute.php 

17-4-1 สรุปการจัดประชุม สัมมนา บรรยาย และเสวนาเพ่ือการพัฒนางานวิจัยและเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งทางการวิจัย ประจําปี 2556 

17-4-2 การสัมมนา เร่ือง "ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม" 
17-4-3 www.rdi.ku.ac.th 
17-4-4 ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) 
17-5-1 ข้อมูลรายชื่อบุคลากรท่ีได้รับรางวัล ประจําปี 2556 

แหล่งข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  กองกลาง  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาในเชิงระบบนับแต่การ
จัดระบบและกลไกการพัฒนา และบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของ 
ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต
และอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการสหกิจศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตสู่สากล โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์ และโครงการสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อของอาจารย์ และบุคลากร
สนับสนุน รวมทั้งมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาคาร
สถานที่และบริเวณที่รองรับการเรียนการสอน และการดูแลเสริมสร้างให้นิสิตและบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 
และสนับสนุนการทํากิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งงบประมาณ ค่าใช้จ่ายและสถานที่ โดยดูแลให้นิสิตมีความปลอดภัยและได้ทํา
กิจกรรมตามความสนใจ มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคอยติดตามดูแลไม่ให้กระทบต่อผลการเรียน 

สําหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา 
ทางวิชาการประจําปี ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่งหน้าที่ มีการ
จัดระบบการจัดการความรู้ในทุกหน่วยงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
นิสิตให้มีความพร้อม และทักษะเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อเป็นการสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต
และคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  
และติดตามผลคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์อีกด้วย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินของ 
คณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน อยู่ในระดับดี รายละเอียดผลการ
ประเมินแสดงดังตารางที่ 2.4 
ตารางที่ 2.4 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 
2.1 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

4 ข้อ 
5 ข้อ 

(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3, 4 
และ 7) 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3, 4 

และ 7) 
  4.00 4.00 

สกอ. 
2.2 

อาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ  
55 

1,703 ร้อยละ 
60.05 

1,703 ร้อยละ 
60.05   5.00 5.00 

2,836 2,836 
สกอ.
2.3 

อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  
21 

537.50 ร้อยละ 
18.95 

537.50 ร้อยละ 
18.95   3.16 3.16 2,836 2,836 

สกอ. 
2.4 

ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 
2.5 

ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.6 

ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3, 4 

และ 5 ) 

5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3, 4 

และ 5 )
  3.00 3.00 

สกอ. 
2.7 

ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
2.8 

ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนิสิต 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
1 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน1 ปี 

 
ร้อยละ  

80 

 
6,711 ร้อยละ 

88.08 

 
6,711 ร้อยละ 

88.08 

 
 

 
 

 
4.40 

 
4.40 

7,619 7,619 
สมศ. 

2 
คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 
4.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.07 

ค่าเฉล่ีย 
4.07   4.07 4.07 

สมศ. 
3 

ผลงานของผู้สําเร็จ
ศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
ร้อยละ  

20 

 
633 ร้อยละ 

35.24 

 
633 ร้อยละ  

35.24 

 
 

 
 

 
5.00  

 
5.00  

 1,769  1,769 

สมศ. 
4 

ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ร้อยละ  

60 

 
112.75 ร้อยละ 

80.54 

 
112.75 ร้อยละ 

80.54 

 
 

 
 

 
5.00 

 
5.00  

  140 140 

สมศ. 
14 

การพัฒนาคณาจารย์ ค่าเฉลี่ย 
4.45 

ค่าเฉลี่ย 
4.61 

ค่าเฉล่ีย 
4.61 

 3.84 3.84  

 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 4.42 
คะแนน 

4.42 
คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ดี ดี 
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ตัวบ่งชี้สกอ. ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
เป้าหมาย : 4 ข้อ   

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน" กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ :  สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ  กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ท่ีกําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุ่ม   ค1 และ ค2) 

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

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ 
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน  5 ข้อ ดังนี้  
1. มีระบบและกลไกการเ ปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิ บั ติที่ กํ าหนด 

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการเปิดหลักสูตร
ใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการ/หน่วยงานรับผิดชอบตามลําดบั ดังนี้  
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1) คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร (คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) ระดับภาควิชาดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552    

2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา พร้อมรายงานผลวิจัยสถาบัน  
3) เมื่อที่ประชุมภาควิชาเห็นชอบเสนอต่อไปยังคณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการของคณะ/

สาขาวิชา เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ/สาขาวิชา  
4) นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ  
5) คณบดีเสนอคณะกรรมการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก่อน)  
6) เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากล่ันกรอง  
7) นําเสนอขออนุมัติหลักสูตรจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติเปิดสอนตามกําหนดเวลาที่ระบุ 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอเรื่องการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษ และปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.  2553 (2.1-1-1) และมหาวิทยาลัยได้มีการ
ทบทวนกระบวนงานแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ืองแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่  17 มีนาคม 2557  (2.1-1-2)  
 8) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล จัดส่งเอกสารหลักสูตรเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 

ด้านระบบสนับสนุน มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับสํานักบริการ
คอมพิ ว เ ตอ ร์ ไ ด้ จั ดทํ า โ ป รแกรมและพัฒนาระบบสนั บสนุ นก า ร เ สนอขอ เปิ ด และปรั บปรุ ง ห ลั ก สู ต ร 
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php)  เพื่อเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าในการรายงานผลการ
เปิดและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อเป็นระบบติดตามและแจ้งเตือน 
การดําเนินการของคณะและวิทยาเขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2.1-1-3) การแจ้งเตือน
ได้มีการดําเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. และมีการแจ้งผ่านเป็นบันทึกข้อความ (2.1-1-4) และ 
เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา  
 ด้านระบบการติดตาม มหาวิทยาลัยได้มีคณะกรรมการการศึกษาการติดตามการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร
ที่ครบกําหนดตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงและการจัดทํา มคอ. ของหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งแต่ละหลักสูตรได้จัดทํากําหนดเวลาการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในรอบระยะเวลาถัดไป (2.1-1-5) 
และในปีการศึกษา 2556 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 13 หลักสูตร และ 
ปรั บปรุ ง ห ลั ก สู ต ร  จํ านวน  1  ห ลัก สู ต ร  ( 2 . 1 -1 -6 )  ร ายละ เอี ยดดั ง ป ร ากฏ ในข้ อมู ล ร ะบบสนั บสนุ น 
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php  

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการการปิดหลักสูตร โดยกําหนดให้หลักสูตรใดที่ไม่มีการเปิดสอน
นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตรติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือคณะ/ภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร  
ก็ให้เสนอขอปิดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด (2.1-2-1) โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย (2.1-2-2) และให้แจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปิดหลักสูตรภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตร 
(2.1-2-3) รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนกระบวนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร แสดงรายการ 
ปิดหลักสูตรบน  https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/ index.php?menu=archive 
 โดยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร (2.1-2-4) 
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3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทุกข้อ และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556  
มีหลักสูตรที่เปิดสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จํานวนทั้งส้ิน 389 หลักสูตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแล้วทุกหลักสูตร (2.1-3-1) โดยในปีการศึกษา 
2556 มีหลักสูตรที่ดําเนินการเปิดสอนจํานวน 370 หลักสูตรและยังไม่ได้เปิดรับนิสิตจํานวน 19 หลักสูตร 

สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ คณะวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการเสนอขอการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร บริหารจัดการการเรียนการสอนและกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาผ่านทางผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการระดับภาควิชา คณะและวิทยาเขต และดูแลในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล และบัณฑิตวิทยาลัย  

ซึ่งในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานและการบริหารหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยทุกหลักสูตร 
ได้ประเมินตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานฯ ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ก ของคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2 อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาโปรแกรมสนับสนุน ระบบ
“มคอ. ออนไลน์ KU TQF” เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 3/4/5/6) และผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา คณบดี รองอธิการบดี 
สามารถตรวจสอบและกํากับการดําเนินงานของแต่ละหลักสูตร ผ่านการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
(https://tqf.cpe.ku.ac.th/) (2-1-3-2, 2-1-3-3) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ 
ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการการศึกษา ทําหน้าที่กํากับดูแลในด้านนโยบายและ 
แนวปฏิบัติการดําเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับคณะ/สาขาวิชา 
โดยคณะกรรมการประจําคณะ และในระดับหลักสูตรกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย 
3-5 คนเป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยที่กําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดภาระงาน 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ในการควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี (2.1-4-1) อีกทั้งมีการจัดทํารายงานหลักสูตร
เป็นประจําทุกปีและรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 60 วันหลังจากส้ินสุดปีการศึกษา รวมถึงการ
พัฒนา/ปรับปรุง การดูแลการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้หลักสูตร 
มีคุณภาพตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด (2.1-4-2) ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรใหม่ จํานวน 13 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร 
จนครบหมดทุกหลักสูตร สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ได้มีการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทําระบบสนับสนุน “มคอ. ออนไลน์ KU TQF” เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (https://tqf.cpe.ku.ac.th/) 
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ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รายงานผลการดําเนินงาน และผลจากการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า ทุกหลักสูตรที่มีผลการดําเนินการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนด (2.1-4-3) 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตร 
ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการการศึกษาได้กําหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดทําหลักสูตร โดยให้แต่ละคณะมีการทําวิจัยสถาบันและมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร และนําผลที่ได้จากการวิจัยสถาบันมาประกอบการพิจารณา
การพัฒนาหลักสูตรต่อไป (2.1-5-1) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรของทุกหลักสูตรมีหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลให้การ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  

 ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รายงานผลการดําเนินงาน และผลจากการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า ทุกหลักสูตรที่มีผลการดําเนินการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนด และมีหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตรที่มีผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก)  
มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และง) มหาวิทยาลัย 
มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติเปิดสอนจํานวนทั้งหมด 389 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 258 
หลักสูตร (จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 87 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 170 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร (1 สาขาวิชา) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น 
การวิจัย จํานวน 257 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 66.06 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (2.1-7-1) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก)  
มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ง) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 258 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 257 หลักสูตร (จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 87 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 170 หลักสูตร) โดยมีจํานวนนิสิตในทุกหลักสูตรทุกระดับ (ไม่นับรวมสถาบันสมทบ)  
ซึ่งมีจํานวนท้ังส้ิน 64,884 คน มีจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 12,321 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบริการการเรียนการสอน
และการสอบ) มีนิสิตบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนทั้งหมด 8,885 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.69 (2.1-8-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ  ตามเกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติม 
เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สกอ. ที่ 2.1 4 ข้อ 5 ข้อ 
(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 7) 4.00 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/1787 ลงวันที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  เร่ืองข้ันตอนการเสนอขอ
อนุมัติเปิดหลักสตูรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษ และปฏิทนิการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่  17 มีนาคม พ.ศ. 2557  

2.1-1-3 เว็บไซต์ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php)  

2.1-1-4 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10106/ว 1361 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง ขอให้เร่งดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดทํา มคอ. หลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2.1-1-5 การกําหนดเวลาในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรล่วงหน้า 
2.1-1-6 สรุปจํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและเปิดใหม่ ในปีการศึกษา 2556  
2.1-2-1 แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2.1-2-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/4968 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552  เร่ืองมติสภามหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับแนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา  
2.1-2-3 หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เร่ือง แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร 

สาขาวิชา   
2.1-2-4 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.10102/5952 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557  

เร่ือง การอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร  
2.1-3-1 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2.1-3-2 ระบบ มคอ. ออนไลน์ KU TQF  https://tqf.cpe.ku.ac.th/ 
2.1-3-3 การรายงานสถิติการกรอกข้อมูล มคอ.3, 5 และ 7 แยกตามคณะ/วิทยาเขตเจ้าของหลักสูตรประจําปี

การศึกษา 2556 
2.1-4-1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.10106/0028 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 เร่ือง การกําหนดภาระงาน

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2.1-4-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/7284 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  เร่ือง อนุมัติการจัดทํา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) และขั้นตอนการ
ดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2-1-4-3 การรายงานสถิติการกรอกข้อมูล มคอ.3, 5 และ 7แยกตามคณะ/วิทยาเขตเจ้าของหลักสูตรประจําปี
การศึกษา 2556 

2.1-5-1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.10102/8895 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เร่ือง แนวปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

2.1-5-2 การรายงานสถิติการกรอกข้อมูล มคอ.3, 5 และ 7 แยกตามคณะ/วิทยาเขตเจ้าของหลักสูตรประจําปี
การศึกษา 2556  

2.1-7-1 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556  
2.1-8-1 จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556  

แหล่งข้อมูล  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  คณะกรรมการการศึกษา มก.  และบัณฑิตวิทยาลัย 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  : สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา) 
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ตัวบ่งชี้สกอ. ที่ 2.2 : อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เป้าหมาย : ร้อยละ 58.5   
เกณฑ์การประเมิน :  แนวทางที่ 1 แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 
                          ระหว่าง 0- 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  และ ง :  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 

5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงเกิน 6 เดือน จํานวน 
2,571 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จํานวน 265 คน รวมจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 2,836 คน  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จํานวน 54 คน คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า จํานวน 1,079 คน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จํานวน 
1,703 คน 
 สัดส่วนของอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น 
ร้อยละ 1.90 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 38.05 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
60.05  
 

หมายเหตุ  :   (1)  จํานวนอาจารย์ประจํา ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 
พนักงานเงินรายได้ อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณและเงินรายได้ ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ  
ท้ังนี้ไม่นับรวมอาจารย์พิเศษท่ีมีสัญญาจ้างในรอบปีการศึกษา 2556 

      (2)  จํานวนอาจารย์ประจําทุกประเภทไม่นับรวมจํานวนอาจารย์ท่ีสอนโรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สูตรการคํานวณ  : 
 1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก 
 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 
 
            =   1,703   x  100     
         2,836 
            =     60.05 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1  เทียบกบัคะแนนเต็ม  5 
 
 คะแนนที่ได้   =   
 
 
          

= 60.05 x 5      =     5 คะแนน 
        60 
 
 
 
 

                 รอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จํานวนอาจารยป์ระจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
        จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

X 100 

X 5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนน  

สกอ. ที่ 2.2 ร้อยละ 58.5 1,703 ร้อยละ 
60.05 5.00 บรรลุ 2,836 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2–1 ตารางแสดงจาํนวนอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556  
(1 มิ.ย. 2556–31 พ.ค. 2557) 

 2.2–2 ตารางแสดงจาํนวนอาจารย์ประจําจําแนกตามวิทยาเขต คณะ และระดับการศึกษา  
ในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย. 2556–31 พ.ค. 2557) 

แหล่งข้อมูล  :  กองการเจา้หน้าท่ี    
หน่วยงานท่ีรวบรวม : กองการเจา้หน้าท่ี   
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ตัวบ่งชี้สกอ. ที่ 2.3 : อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 20   
 

เกณฑ์การประเมิน :  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 -5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1และ ง : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ 
                                              ศาสตราจารย์รวมกันทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป   
ผลการดําเนินงาน  

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมด จํานวน 2,836 คน ที่ปฏิบัติงานจริง 
เกิน 6 เดือน จํานวน 2,571 คน และลาศึกษาต่อ จํานวน 265 คน โดยอาจารย์ประจํามีตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

อาจารย์ประจําที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน 1,620.00  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.12  
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน    678.50  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.92   
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  จํานวน      489.00  คน   คิดเป็นร้อยละ 17.24   
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์   จํานวน        48.50  คน  คิดเป็นร้อยละ   1.71 

 
 

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

ม.เกษตรศาสตร์ 49 807.5 763.5 1,620 1 144 533.5 678.5 3 121.5 364.5 489 1 6 41.5 48.5 2,836 
วิทยาเขตบางเขน 22.5 357.5 505.5 885.5 1 110.5 427.5 539 2 93.5 303.5 399 1 5 34 40 1,863.5 
คณะเกษตร - 31 59.5 89.5 - 5 30 35 2 6 30 38 - - 11 11 173.5 
คณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ 

- 12 9 21 - - 2 2 - 1 - 1 - - - - 24 

คณะบริหารธุรกิจ - 11 24 35 - 7 10 17 - 6.5 4 10.5 - - - - 62.5 
คณะประมง 1 9 20 30 - 6 18 24 - 2 13 15 - - 1 1 70 
คณะมนุษยศาสตร์ 12 82 28 122 - 16 22 38 - 1.5 17 18.5 - 1 - 1 179.5 
คณะวนศาสตร์ - 13 19 32 - 2 32 34 - 2 11 13 - - 1 1 80 
คณะวิทยาศาสตร์ - 36 109.5 145.5 - 17 67 84 - 9 43 52 - - 5 5 286.5 
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

7.5 30 71 108.5 - 14.5 82 96.5 - 21 72 93 - - 1.5 1.5 299.5 

คณะศึกษาศาสตร์ - 15.5 38.5 54 1 3 40.5 44.5 - 8 22 30 - - - - 128.5 
คณะเศรษฐศาสตร์ - 11 38 49 - 7 24 31 - 9 14.5 23.5 - 1 1 2 105.5 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

- 14 15.5 29.5 - 10 6 16 - 2 3 5 - 1 1.5 2.5 53 

คณะสังคมศาสตร์ - 37 15.5 52.5 - 4 20 24 - 8.5 11.5 20 - 2 3 5 101.5 
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

0 44 28 72 - 11 32 43 - 9.5 19 28.5 - - 2 2 145.5 

คณะสิ่งแวดล้อม - 2 6 8 - - 9 9 - 2 8 10 1 - 3 4 31 
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1 8 25 34 - 7 33 40 - 1.5 27 28.5 - - 1 1 103.5 

บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - - - - - 4.5 4.5 - - 3 3 7.5 
สํานักงานอธิการบดี - - - - - - - - - 1 3 4 - - - - 4 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

1 - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - 2 

สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

- 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 4 

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

- - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 2 
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วิทยาเขต/คณะ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

วิทยาเขต
กําแพงแสน 

11 167 159.5 337.5 - 22 74 96 1 22 50.5 73.5 - - 5 5 512 

คณะเกษตร 
กําแพงแสน 

- 25 32 57 - 7 38 45 - 9 33 42 - - 4 4 146 

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

- 13 13 26 - - 4 4 1 - 1 2 - - - - 32 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

- 39 22.5 61.5 - 4 13 17 - 1 6.5 7.5 - - - - 86 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

10 76 73.5 159.5 - 7 9 16 - 8 6 14 - - 1 1 190.5 

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และพัฒน
ศาสตร์ 

- 10 16.5 26.5 - 4 10 14 - 1 4 5 - - - - 45.5 

สํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน 

1 3 2 6 - - - - - 2 - 2 - - - - 8 

สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 
กําแพงแสน 

- 1 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - 2 

วิทยาเขต 
ศรีราชา 

13.5 142.5 49.5 205.5 - 5.5 19 24.5 - 1 8.5 9.5 - 1 2.5 3.5 243 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

0 38 11.5 49.5 - 4 6 10 - - 1 1 - - - - 60.5 

คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา 

- 46 8.5 54.5 - - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 58.5 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชา 

7.5 27 17 51.5 - 0.5 10 10.5 - - 1 - - 1 - 1 64 

คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

- 11 3 14 - 1 - 1 - 1 4.5 5.5 - - 1 1 21.5 

วิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาติ 

6 19.5 9.5 35 - - 1 1 - - 1 1 - - 0.5 0.5 37.5 

สํานักงาน 
วิทยาเขต 
ศรีราชา 

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

วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

2 140.5 49 191.5 - 6 13 19 - 5 2 7 - - - - 217.5 

คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
อุตสาหกรรม
เกษตร 
 
 

- 17 22 39 - 2 3 5 - - - - - - - - 44 
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หมายเหตุ  :  (1)  จํานวนอาจารย์ประจํา ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                         อาจารย์พนักงานเงินรายได้ อาจารย์ลูกจ้างชัว่คราวเงินงบประมาณและเงินรายได้ ท่ีปฏิบัติงาน 
                         จริงและลาศึกษาต่อ ท้ังนี้ไม่นับรวมอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้างในรอบปีการศึกษา 2556 

      (2)   จํานวนอาจารย์ประจําทุกประเภทไม่นับรวมจํานวนอาจารย์ท่ีสอนโรงเรียนสาธิตแห่ง 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
  
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  =  
 
 
         =  537.50  x 100    =   18.95 
                       2,836 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนที่ได้  =   
 

    =   18.95  x 5    =   3.16  คะแนน 
             30 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน  

สกอ. ที่ 2.3 ร้อยละ 20 537.50 ร้อยละ 
18.95 3.16 ไม่บรรลุ 2,836 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3–1 ตารางแสดงจาํนวนอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 
 (1 มิ.ย. 2556–31 พ.ค. 2557) 

 2.3–2 ตารางแสดงจาํนวนอาจารย์ประจําจําแนกตามวิทยาเขต คณะ และระดับการศึกษา  
ในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย. 2556–1 พ.ค. 2557) 

แหล่งข้อมูล  :   กองการเจา้หน้าท่ี    
หน่วยงานท่ีรวบรวม  :  กองการเจา้หน้าท่ี 
 
 

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

คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ 

- 57 16 73 - 3 9 12 - - 1 1 - - - - 86 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

2 53.5 10 65.5 - 1 1 2 - 5 - 5 - - - - 72.5 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

- 13 1 44 - - - - - - 1 1 - - - - 15 

                  

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
             จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด X 100 

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

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิ เคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
ท่ีกําหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรซ่ึงมีอธิการบดีเป็นประธาน มีหน้าที่กําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร  
มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประธานกรรมการ  
ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการวางแผน ควบคุมดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนประเมินผลความสําเร็จของแผนเพื่อนําข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงการพัฒนา
บุคลากรในรอบปีถัดไป 

สําหรับปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร  มีอธิการบดี เป็นประธาน มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน มีหน้าที่ในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร พิจารณาให้ความ
เห็นชอบติดตามและประเมินผล 

คณะทํางานพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน มีหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากร 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ดําเนินการตามแผน และประเมินผลการดําเนินการ 

คณะทํางานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน มีหน้าที่ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดําเนินการตามแผน และประเมินผลการดําเนินการ 
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ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ ดงันี ้
         1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 แผนการบริหารบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.4-1-1) กําหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  
โดยจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ. 2552–2555 (2.4-1-2) ซึ่งดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปีของสถาบัน  
เพื่อกําหนดกรอบตําแหน่ง อันดับเงินเดือนของตําแหน่ง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของ
ตําแหน่ง และจํานวนอัตรากําลังที่พึงมีในมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด นอกจากน้ียังมีกระบวนการวางแผนการบริหารอัตรากําลังในระยะส้ัน
และระยะยาวของมหาวิทยาลัย และมีการวิเคราะห์แผนอัตรากําลังโดยนําข้อมูลโครงสร้างภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูล
ด้านภาระงานสอน ข้อมูลด้านงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาพิจารณาวิเคราะห์แนวโน้มภาระงาน 
ด้านการเรียนการสอน จํานวนนิสิตเต็มเวลา กรอบอัตรากําลังปัจจุบัน และแผนงานในอนาคต จํานวนอัตรากําลัง 
ที่เกษียณ มีการวิเคราะห์อัตราบุคลากรทั้งจากสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ซึ่งใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเต็มเวลาและภาระงานในอนาคตจากแผนหลักสูตรและเป้าหมายจํานวนรับนิสิต และมีการวาง
แผนการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีเพื่อมาทํางานในองค์กร ในการวิเคราะห์อัตรากําลัง 
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 การวิเคราะห์อัตรากําลังสายวิชาการ ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเต็มเวลา และแนวโน้ม
ภาระงานในอนาคตจากแผนหลักสูตรและเป้าหมายนิสิต และเพื่อกําหนดแนวทางให้ได้มาซ่ึงบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีเข้ามาสู่องค์กร   

การวิเคราะห์อัตรากําลังสายสนับสนุน ใช้วิธีการวิเคราะห์สัดส่วนจํานวนอัตรากําลังสายวิชาการ           
ต่อสายสนับสนุน และวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทางดังนี้ 

• วิเคราะห์กรอบอัตราตามเกณฑ์ สกอ. โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์สัดส่วน
จํานวนอัตรากําลังสายวิชาการต่อสายสนับสนุน = 1 : 1 

• วิเคราะห์กรอบอัตราตามเกณฑ์ คปร. และพิจารณาตามกรอบโครงสร้างมาตรฐานที่ ก.ม. กําหนด และ
ตามการกาํหนดโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

• วิเคราะห์อัตรากําลังตามภาระงานเดิม และภาระงานใหม่ โดยพิจารณาจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น 
 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรรอัตรากําลังให้เป็นไปตามแผน 
(2.4-1-3, 2.4-1-4) และได้กระจายอํานาจให้แต่ละหน่วยงานดําเนินการสรรหาบุคคลตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย          
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 (2.4-1-5)  บุคคลที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (2.4-1-6) และ    
มีความรู้ ค ว ามสามารถตามที่  ก .พ .อ .  กํ าหนด  แ ล้วนํ า เ สนอคณะกรรมการบริ ห าร งานบุ คคลประจํ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติการจ้าง เมื่อได้รับบุคลากรเข้ามาบรรจุตามกระบวนการสรรหาแล้ว  
จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกสายงานโดยได้ดําเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากรดังน้ี  
 แผนการพัฒนาบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างเครือข่าย
บุคลากรต้ังแต่แรกบรรจุด้วยการจัดให้บุคลากรประเภทต่างๆ เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานซึ่งเป็นโอกาสแรกที่บุคลากร
จะได้รู้จักและคุ้นเคยกับผู้ร่วมงานข้ามสายงาน ก่อให้เกิดความเป็นมิตร ผูกพันเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะได้พึ่งพาอาศัย 
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กันตามบทบาทภารกิจที่แต่ละคนรับผิดชอบ เน้นจุดร่วมการสร้างสรรค์สัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย และพัฒนาต่อเนื่องด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ คุณวุฒิ ความชํานาญ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติ และสมรรถภาพเชิงสร้างสรรค์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนําในการระดม
ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและให้มีอํานาจต่อรองในประชาคมโลก มีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ให้มีทักษะความรู้ความสามารถสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้และความคิด
ทันสมัย มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการพัฒนางาน มีจิตบริการ  
มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (2.4-1-7) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ขึ้น โดยแบ่งการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 2 สายดังนี้ 
 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมีการนําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยมีการสํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ในการจัดโครงการอบรมต่างๆ ต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งมีการจัดทําแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทั้งจากอาจารย์ใหม่ที่มีอายุราชการ 1-5 ปี และเกิน 5 ปีขึ้นไป
และนําข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณากําหนดเป็นแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายปี  
มีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในรอบ 5 ปี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวิชาการ (2.4-1-8) 
โดยวางแผนดําเนินการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดําเนินการ
ตามแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการได้กําหนดยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาความรู้ด้านหลักสูตร การสอนระดับอุดมศึกษา การพัฒนามาตรฐานวิชาการ 
  และหลักสูตรและรายวิชาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5    การสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และ 
  ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมุ่งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้สอดคล้อง 
กับสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement 
Motivation) การบริการที่ดี (Service Mind) การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise) คุณธรรมจริยธรรม
(Integrity) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งมีโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการซึ่งจัดโดยคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (2.4-1-9) ได้แก่ 

- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 รุ่นที่ 3   
- โครงการอบรม เรื่อง การวัดผลและประเมินผล 
- โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน 
- โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. พ.ศ. 2556 
- โครงการอบรม เรื่อง การวัดผลและประเมินผล 
- โครงการอบรม มคอ. 
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 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง โดยผ่านการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานเพื่อให้การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตรงความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และ
ให้หน่วยงานเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของตน และจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553–2556 (2.4-1-10) นําเสนอมหาวิทยาลัยตามหนังสือ
เลขที่ ศธ.0513.10103/ว.655 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จากน้ันมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานส่งมา
พิจารณาประกอบกับสมรรถนะหลัก มาวิ เคราะห์จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายปี (2.4-1-11) ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสมรรถนะหลักของ
บุคลากร โดยได้จัดทําแผนกิจกรรมตามปีงบประมาณ ทั้งหมด 4 แผน ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากรใหม่ แผนพัฒนาผู้บริหาร 
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ แผนส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
 และได้ทําการแจ้งเวียนไปยังหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานต่อไป ตามแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ (2.4-1-12) โดยในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการได้ดําเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรตามแผน ได้แก่ 

- โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน จํานวน 4 รุ่น  รุ่น 38-41 
- โครงการสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่ตําแหน่งผู้บริหาร 
- โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
- โครงการ กบข สมาชิกสัมพันธ์ 
- โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ 
- โครงการสัมมนาเครือข่ายงานบุคคล   
- โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการรักษาและปฏิบัติในการควบคุมโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง

และเบาหวาน 
- โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การตรวจสอบเอกสารการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
- โครงการสัมมนาเรื่อง ความก้าวหน้าการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้สํานักงานอธิการบดี 
- โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ KU-KM Day 
- โครงการการเตรียมตัวก่อนเกษียณ 
- โครงการสัมมนาสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้การพัฒนาบุคลากรเป็นระบบ และเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560 ขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2557 
เพื่อนําไปดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท ทุกสายงานให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบให้หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบดําเนินการ จํานวน  
5 แผน (2.4-1-13) ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  
แผนเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ แผนส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ แผนการจัด
โครงการ/กิจกรรม จัดอบรม/สัมมนา แก่บุคลากรสายวิชาการ พร้อมแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อจัดเตรียมบุคลากรเข้า
รับการพัฒนาต่อไป (2.4-1-14) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด มหาวิทยาลัย
มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลงวันที่ 11 
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มีนาคม พ.ศ. 2557 ( (2.4-2-1) และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการกําหนดกรอบตําแหน่ง อันดับเงินเดือนของตําแหน่ง รวมทั้ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามแนวทางโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (2.4-2-2) และได้มีการพัฒนาคณาจารย์ตามแผน  
ที่มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามแผน ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ โดยมีการทําสรุปโครงการเป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงานเพื่อรายงาน 
ต่อผู้บริหาร (2.4-2-3) และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของการปฏิบัติงานในเชิงรุก ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยมีการจัดทําการประเมินผลแผนการดําเนินงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (2.4-2-4) และได้ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังเข้าร่วมโครงการ  
ของบุคลากรรายบุคคล (2.4-2-5,2.4-2-6) 
 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการพัฒนาบุคลากร 
อย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทําหน้าที่กําหนด
นโยบาย จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มก. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง 
ติดตามและประเมินผล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนฯ  
โดยดําเนินการตั้งแต่การจัดทําแผน การดําเนินการตามแผน การติดตามและประเมินผล (2.4-2-7, 2.4-2-8) เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้บุคลากร มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีสุขภาพจิตที่สดใส สุขภาพกายแข็งแรง  
มีความสุข สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร ซึ่งในแต่ละปีนอกจากจะจัดโครงการ
ต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม/ประเภทแล้ว ยังได้จัดประชุมสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนฯ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วย โดยจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจําปี 2556 (2.4-2-9) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น และจัดประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการประจําปี 2556 (2.4-2-10) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
มีความสุขในการปฏิบัติงานให้องค์กรมากขึ้น 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของสภาพแวดล้อม การจัดการพื้นที่ 
ที่เหมาะสม เช่น กําหนดพื้นที่การเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศการทํางาน และการเรียนการสอน โดยใช้หลัก 5 ส. 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี (2.4-3-1) มีสวัสดิการในการดูแลสุขภาพบุคลากรทั้งใน
เชิงป้องกันและส่งเสริม โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี (2.4-3-2) การจัดโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย (2.4-3-3) การจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกําลังกาย (2.4-3-4) 
รวมทั้งสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบภัย จากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.4-3-5) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล มีการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยได้จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นสายวชิาการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
มีส่วนร่วมในกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจําทุกปี และได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการเป็นประจําทุกปีเช่นกัน (2.4-3-6, 2.4-3-7) โดยทําการมอบรางวัลพร้อมทั้งวุฒิบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
พร้อมกัน ในวันขอบคุณบุคลากรประจําปี (2.4-3-8, 2.4-3-9) และมีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยทั้ง  
2 สาย นําเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ มีการประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลการให้รางวัลจากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อเสนอขอรับ
รางวัล เช่น ช่วยประสานงานในกระบวนการเสนอขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ  และมีการเสนอชื่อบุคลากรทั้ง  
2 สาย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในโครงการนั้นๆ เช่น  รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นรางวัลส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม 
ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต ระดับอุดมศึกษา 
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2556 
(2.4-3-10) มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และบันทึกในทะเบียนประวัติ เป็นต้น  
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย 
ได้มีระบบติดตามให้คณาจารย์นําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ดังนี้ 

4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการดําเนินการกับอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนน
ตามเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา (2.4-4-1) 

4.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
โดยมหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาโดยนิสิตผ่านระบบเครือข่ายทุกวิทยาเขต  
(https://eassess.ku.ac.th/) (2.4-4-2) เพื่อเป็นข้อมูลในการนําไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัย
กําหนดให้มีการรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิตเป็นรายวิชาทั้งในระดับภาควิชาและคณะวิชา โดย 
ในภาคต้นมีค่าเฉล่ีย 4.41 และภาคปลายมีค่าเฉล่ีย 4.40 

4.3 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา มหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานจัดทําระบบ มคอ. 5 ออนไลน์ได้พัฒนาระบบ 
การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 โดยให้ระบุการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอนตามผลการประเมินรายวิชา โดยให้รายงานภายใน 30 วัน หลังจากจบภาคการศึกษา (2.4-4-3, 2.4-4-4)  

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีระบบการติดตามบุคลากรในการนําความรู้ และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยได้ส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานหลังการเข้าร่วมโครงการให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ว่าบุคลากรที่มาเข้ารับการฝึกอบรมได้นําความรู้ และทักษะที่ ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่  
การปฏิบัติงานมีการพัฒนา ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดหลังจากเสร็จส้ินโครงการไปแล้ว เช่น โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
พนักงาน มก. (2.4-4-5) โครงการ KU-KM Mart เรื่อง เขียนโครงการอย่างไรให้ถูกใจ Reader เป็นต้น (2.4-4-6) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

5.1 มีการเผยแพร่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา (2.4-5-1) 
5.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (2.4-5-2) 
5.3 มีการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.4-5-3) 
5.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรุ่นใหม่รับทราบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณผ่านโครงการปฐมนิเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจําทุกปี (2.4-5-4) 
5.5 มีการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการส่งหนังสือแจ้งเวียนถึง

อาจารย์ทุกท่านและมอบโปสเตอร์จรรยาบรรณอาจารย์ให้คณะ ภาควิชาทุกวิทยาเขต ติดประกาศ  (2.4-5-5) 
5.6 มีการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ 

(2.4-5-6) 
5.7 มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(2.4-5-7) 
5.8 มีการติดตามผลการดําเนินการด้านจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจําทุกปี   

ในทุกคณะและวิทยาเขต (2.4-5-8) 
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 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาและนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปีถัดไป  
โดยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (2.4-6-1) และประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (2.4-6-2)  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของแผนการบริหารและ 
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในปีก่อนมาพัฒนาปรับปรุงแผนการบริหารและ 
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2556 ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 7.1 ปรับการดําเนินงานตามแนวทางในรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ 
ช่วยวิชาการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   
  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ ตามแผน และได้ดําเนินการประเมินและรายงานผล
ทุกรอบปีงบประมาณ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2556 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย รายงานการ
ประเมินผลในหัวข้อการพัฒนาและปรับปรุงแผนฯ จึงกําหนดให้มีการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงาน   
อย่างน้อย 1 สัปดาห์  เพื่อสํารวจยอดจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าจริง และกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ในปีนี้จึงมีการแจ้งรายชื่อยืนยันกลับหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรเข้าร่วม 
ในโครงการต่างๆ (2.4-7-1) และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงมากขึ้น  
(2.4-7-2) 
  7.2 ดําเนินการตามนโยบายและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 (2.4-7-3) ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยกําหนดให้บุคลากรใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศภายใน 1 ปี และให้กองการเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม กําแพงแสน ในการจัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีนี้จึงได้
ดําเนินการเพื่อให้บุคลากรใหม่ทุกคนได้เข้ารับการปฐมนิเทศภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการบรรจุ (2.4-7-4) 
  7.3 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ               
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  
  มหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานประเมินแผนฯ และนําเข้าที่ประชุม/แจ้งเวียนคณะกรรมการฯพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับแผนฯในปีถัดไป (2.4-7-5) ในปีนี้คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้กําหนด
จํานวนกลุ่มเป้าหมาย ที่จะต้องได้รับการพัฒนาในแผนฯ เพื่อให้เห็นภาพรวมจํานวนบุคลากรท่ีต้องได้รับการพัฒนา      
ในรอบปี การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงมีจํานวนกลุ่มเป้าหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจน  
(2.4-7-6) 
  7.4 นําผลการประเมินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งผลการสํารวจความสนใจ และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่จัดโครงการอบรมมาทบทวนเพื่อนําผลไปวางแผนดําเนินการในปีถัดไป เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อบุคลากรและองค์กรตามวัตถุประสงค์มากที่สุด (2.4-7-7)  
  มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนา/อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(2.4-7-8) จํานวน 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน โดยรุ่นที่ 1-3 ได้จัดในรอบการประเมินที่แล้ว  และรุ่นที่ 3- 5 รายงานอยู่ในรอบน้ี 
โดยมีการประเมินผลโครงการสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งได้ทํารายงานการอบรมและติดตาม 
ผลการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ และได้มีการนําข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละโครงการ และผลการ
ติดตามฯ มาปรับโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557  
(2.4-7-9)   
  7.5 นําผลการประเมินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รวมทั้งความสนใจ 
ในหัวข้อที่จัดโครงการอบรมซึ่งสอบถามจากผู้เข้ารับร่วมโครงการต่างๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ
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ดําเนินการโครงการการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อบุคลากรและองค์กรตามวัตถุประสงค์มากที่สุด เช่น 
  - โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีข้อเสนอแนะ ให้มีการศึกษาดูงาน  
ณ วิทยาเขต เพื่อให้ได้รู้จักวิทยาเขตมากขึ้น การจัดโครงการในปี 2556 และ2557 จึงจัดที่วิทยาเขตกําแพงแสน และ
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ภายในวิทยาเขต (2.4-7-10) 
  - โครงการ “การเตรียมตัวก่อนเกษียณ” มีข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดกิจกรรมการทําบุญร่วมกันที่วัด  
ควรมีการเตรียมชุดสังฆทานสําหรับถวายพระสงฆ์ด้วยเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมทําบุญพร้อมกัน ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดเตรียม 
ไปอย่างครบถ้วน (2.4-7-11, 2.4-7-12) 
  - โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ซึ่งมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  
มีข้อเสนอแนะให้มีระบบการตรวจสอบรายช่ือในการตอบรับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากปีที่ผ่านมามีปัญหา 
ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อในระบบ ในปีนี้จึงจัดให้มีการตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์  (2.4-7-13, 2.4-7-14) 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรอื 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  
สกอ. ที่ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี มก. 
2.4-1-2 แผนอัตรากําลังปี พ.ศ. 2552 – 2555 
2.4-1-3 ประกาศ กบม. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.4-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 4/2555 
2.4-1-5 - ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และ 

  วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และ 
  วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

2.4-1-6 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
2.4-1-7 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558  
2.4-1-8 แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-1-9 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในปีการศึกษา 2556 (http:eduserv.ku.ac.th) 
2.4-1-10 หนังสือเวียนเรื่อง “การวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 

2553 – 2556 มก.” 
2.4-1-11 ข้อมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายปีประจําปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2553–2556 
2.4-1-12 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.4-1-13 แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  

ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2557 
2.4-1-14 บันทึกแจ้งเวียน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-2-1 - ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และ 
  วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และ 
  วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

2.4-2-2 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
2.4-2-3 แผนการดําเนินงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประจําปีงบประมาณ มีระยะเวลากําหนดไว้   
2.4-2-4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 
2.4-2-5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้าร่วมโครงการ   
2.4-2-6 - สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 38–รุ่นท่ี 41 
- สรุปการติดตามผลหลังร่วมโครงการ KU – KM Mart เร่ือง เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ถูกใจ 
  Reader 

2.4-2-7 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-2-8 - คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- คําสั่งแต่งคณะทํางานและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายวิชาการของ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและ 
  ช่วยวิชาการ 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและ 
  ช่วยวิชาการ 
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
- แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม/สัมมนาบุคลากรสายวิชาการปี 2557 

2.4-2-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 916/2556 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมสัมมนา
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 

2.4-2-10 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
2.4-3-1 หนังสือเวียนเรื่อง “เชิญร่วมงาน วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2556” 
2.4-3-2 รายงานสรุปผลโครงการตรวจสุขภาพประจําปี 2556 
2.4-3-3 - รายงานผลการดําเนินกิจกรรม “แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- รายงานผลการดําเนินกิจกรรม โยคะ ประจําปี 2556 
- โครงการแข่งขันกีฬา 

2.4-3-4 การจัดพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการออกกําลังกาย และภาพบุคลากรใช้งานอุปกรณ์ 
ออกกําลังกายกลางแจ้งเพ่ือสุขภาพ 

2.4-3-5 รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.4-3-6 คําสั่งแต่งต้ังอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประจําปี 2556 
2.4-3-7 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-3-8 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 
2.4-3-9 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและ 

ช่วยวิชาการ 
2.4-3-10 หนังสือจากหน่วยงานให้ส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง มาตรการดําเนินการกับอาจารย์ผู้สอนท่ีไม่ส่งหรือแก้ไข
คะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา 

2.4-4-2 ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ (https://eassess.ku.ac.th/) 
2.4-4-3 สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 

ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา 
2.4-4-4 ระบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 
2.4-4-5 สรุปการติดตามผลหลังร่วมโครงการ KU–KM Mart เร่ือง “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ถูกใจ Reader) 
2.4-4-6 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 38–รุ่นท่ี 41 
2.4-5-1 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 24 

มิถุนายน พ.ศ. 2551 
2.4-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ลงวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
2.4-5-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกาศ ณ วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 
2.4-5-4 การเผยแพร่เร่ืองจรรยาบรรณในคู่มือปฐมนิเทศพนักงาน มก. เพ่ือให้พนักงานได้รับทราบ 
2.4-5-5 

 
หนังสือจรรยาบรรณและโปสเตอร์จรรยาบรรณอาจารย์แจกให้คณะ ภาควิชาและวิทยาเขตนําไปติด
บอร์ดและแจกคณาจารย์ 

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

  แนวปฏิบัติและดัชนีชี้วัดจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.4-5-8 สรุปประเมินผลโครงการจัดประชมุสัมมนาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนแนวปฏิบัติ 
ในคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 

2.4-6-1 การดําเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-6-2 ผลการดําเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.4-7-1 บันทึกแจ้งเวียนยืนยันให้เข้าร่วมโครงการ 
2.4-7-2 บันทึกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์บุคลากร 
2.4-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

คร้ังท่ี 1/2556 วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 
2.4-7-4 แผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 

2556 และปี 2557 
2.4-7-5 ข้อเสนอแนะการประเมินผลแผนจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
2.4-7-6 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปีงบประมาณพ.ศ. 2557 
2.4-7-7 สรุปผลการประเมินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
2.4-7-8 โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-7-9 รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
2.4-7-10 ประเมินผลโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. ประจําปี 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-7-11 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชน์จากการนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โครงการสัมมนา 
การเตรียมตัวก่อนเกษียณ ปี 2555 

2.4-7-12 โครงการสัมมนา การเตรียมตัวก่อนเกษียณ ปี 2556 
2.4-7-13 รายงานการประชุมงานฝึกอบรมคร้ังท่ี 8/2555 วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
2.4-7-14 www.person.ku.ac.th/regis/join.php  

แหล่งข้อมูล  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา) และกองการเจา้หน้าท่ี 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองการเจ้าหน้าท่ี และสํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝา่ยบริการการศึกษา) 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 2.5 : ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
เป้าหมาย :  7  ข้อ   
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเคร่ือง 

  2. มีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

  3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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

ด้านกายภาพสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
   
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ  ดังนี้ 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  

โดยมหาวิทยาลัยจัดบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในรูปแบบเครื่องบริการนิสิต พีซี โน๊ตบุ๊ค มือถือ และแทปเล็ต 
รวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนิสิต ซึ่งได้มีการลงทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อการใช้งาน (mac address) กับมหาวิทยาลัย
ทั้งในลักษณะใช้สายและไร้สาย ให้บริการครอบคลุมในทุกวิทยาเขตรวมทั้งส้ิน 187,388 เครื่อง จําแนกเป็นอุปกรณ์ 
ในห้องปฏิบัติการ/ห้องคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,503 เครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนิสิตที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย 
182,885 เครื่อง ซึ่งมีจํานวน FTES รวมทุกระดับการศึกษา 58,489.99 โดยมีอัตราการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต
เท่ากับ 0.31 FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-1) 

2. มีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน
แก่นิสิตทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ จึงจัดให้มีการบริการห้องสมุดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์บริการความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ชุมชน 
รอบมหาวิทยาลัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดการบริการห้องสมุดขึ้นในรูปแบบห้องสมุดคณะ และ
ห้องสมุดกลางในทุกวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอน 

การจัดบริการห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการในห้องสมุดคณะ และห้องสมุดกลางในทั้ง 4  
วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร มีเป้าหมายเพื่อการจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการ การจัดบริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการมุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการเรียน 
การสอน ซึ่งการจัดบริการห้องสมุดประกอบด้วย การจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปฉบับพิมพ์และในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลต่างๆ โดยให้บริการภายในห้องสมุดซึ่งผู้รับบริการ
สามารถสืบค้นผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศ (Internet) และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางการดาวน์โหลดบนหน้าเว็บไซต์
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ห้องสมุด (2.5-2-1)โดยระบบดังกล่าวห้องสมุดได้พัฒนาและจัดหาให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
(2.5-2-2) 

นอกจากนี้ห้องสมุดได้จัดบริการผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.lib.ku.ac.th 
เพื่ออํานวยความสะดวกที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  (2.5-2-3) ได้แก่ การบริการยืมด้วยระบบยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self 
Check Machine) การบริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านเครือข่าย (Renew) การบริการรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop) 
การบริการผ่านระบบจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และห้องศึกษาเด่ียว-กลุ่ม (e-Reservation) การบริการอินเตอร์เน็ต 
และพิมพ์งานโดยระบบตัดเงินอัตโนมัติแบบออนไลน์ การบริการส่งเสริมการเรียนรู้คู่บันเทิง (Edutainment Zone)  
การบริการเรียนรู้จากตัวบุคคล ห้องสมุดมีชีวิต (Human Library) บนเว็บไซต์ นอกจากน้ียังได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ร่วมกับห้องสมุดวิทยาเขต การพัฒนาเว็บไซต์จดหมายเหตุ http://arc.csc.ku.ac.th เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้บริการอย่างคุ้มค่า ห้องสมุดได้จัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (2.5-2-4) การฝึกอบรมการใช้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (2.5-2-5) การสอนการรู้สารสนเทศ (2.5-2-6) การจัดฝึกอบรมนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ 
(2.5-2-7) เป็นต้น  

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการด้านกายภาพ 
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ ดังนี้ 

3.1 ด้านห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ มีการพัฒนาการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง อาคารศูนย์
เรียนรวม (ศร.)  1  2  3 และ 4  ห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
อาคารเรียนส่วนกลาง เช่น ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารให้มี
ความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
อาคารเรียนส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต อาจารย์ผู้สอน
และประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยตามรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคาร และสถานที่ 
(2.5-3-1)  

 3.2 ด้านอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิต ที่อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (KITS1) และให้บริการการเรียนวิชาบูรณาการที่อาคาร ศร.1  ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
และเหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ซึ่งได้ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิต (2.5-3-2) 
ดังน้ี 

• อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS1) มีเครื่องใหม่เช่ามาให้บริการ 209 เครื่องต่อวัน  
• การเรียนวิชาบูรณาการที่อาคาร ศร.1 จํานวน 2 ห้อง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการห้องละ 72 เครื่องต่อวัน 
• การให้บรกิารหอ้งเรียนคอมพิวเตอรท์ี่อาคารเรยีนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์(อาคาร 10 ชั้น)  

จํานวน 5 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอรใ์ห้บริการจํานวน  170 เครื่อง โดยเปิดให้บริการตัง้แต่ภาคปลายปีการศึกษา 2556    
 นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจําอาคารศูนย์เรียนรวม 1  2  3 และ 4 โดยการ
พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD จอรับภาพ ฯลฯ  

3.3  ด้านจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายทั่วพื้นที่ใช้งานจํานวน
มากกว่า 900 จุด (2.5-3-3) ซึ่งได้จัดจุดบริการเครือข่ายไร้สายพร้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช้งาน (hot spot) 
เช่น โต๊ะเก้าอี้ ปล๊ักไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่บริเวณอาคาร KITS1 ศร.1 และบริเวณอาคารกิจกรรมนิสิต  

3.4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

• โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนและ 
ลดมลพิษ และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
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นอกจากน้ัน ยังสามารถช่วยในการจัดการบริหารจัดการขยะ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะสําหรับการจัดเก็บและขนไปทิ้ง 
ณ จุดทิ้งขยะของกรุงเทพมหานคร และมลพิษภายในมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี (2.5-3-4) 

• โครงการพัฒนาด้านกายภาพส่ิงแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการจัด
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งมีการจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้เป็นประจําทุกปี   
(2.5-3-5) 

• โครงการพัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลดปริมาณ การจอดรถ 
บนถนน ตลอดจนลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยให้มีสภาพล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี โดยมีการก่อสร้างอาคารจอดรถ จํานวน  
4 หลัง ได้แก่ อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดี
รังสิต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากร 

•  การสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ได้มีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท นงนุชแลนด์สเคปแอนด์การ์เด้นดีไซน์ จํากัด ของนายกัมพล ตันสัจจา เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของสถาบันศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวน ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย  

• การจัดรถโดยสารสวัสดิการ เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เป็นรถบัสเล็ก  
ขนาด 20-25 ที่นั่ง เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น. มีการจัดรถราง ขนาด 20-21 ที่นั่งให้บริการ ตั้งแต่เวลา 
06.30-22.00 น. โดยแบ่งเป็นสายดังนี้ สายที่ 1 สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 4 สายหอพักหญิงซอยพหลโยธิน 45 รถเสริม
พิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อวิ่งให้บริการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย    

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
มหาวิทยาลัยมีการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นต่างๆให้แก่นิสิต ดังนี้ 

4.1 ด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการให้บริการงานทะเบียนนิสิต ซึ่งรับผิดชอบ
โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล (2.5-4-1)  

4.2 ด้านการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับสุขภาพอนามัยของนิสิต
และบุคลากรในทุกวิทยาเขต โดยจัดให้มีสถานพยาบาล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านอนามัยและรักษาพยาบาลในทุก
วิทยาเขตเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและฉุกเฉิน โดยมีการให้บริการด้านอนามัยและ 
การรักษาพยาบาล ดังนี้  

- มีระบบการบริการสุขภาพ ที่ครอบคลุมการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-
วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00–12.00 น.และเวลา 13.00–15.00 น.ในกรณี
เจ็บป่วยทั่วไป ตามรายงานผลการดําเนินงานการจัดบริการสุขภาพอนามัยและดูแลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
สําหรับนิสิต และการให้ข้อมูลการบริการสุขภาพของสถานพยาบาลปรากฏบนเว็บไซต์สถานพยาบาล 
(www.inf.ku.ac.th)  

- การดูแลนิสิตกรณีการเกิดอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน ในมหาวิทยาลัยครอบคลุม 24 ชั่วโมง  (2.5-4-2) 
- การบริการส่งเสริมสุขภาพนิสิต เป็นบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นโครงการสร้างเครือข่ายนิสิต 

PHC (2.5-4-3) และการดําเนินงานโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข เป็นโครงการอบรมให้ความรู้ 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เพื่อการส่งเสริมการป้องกัน และการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี (2.5-4-4)   

4.3 ด้านการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา ในรอบปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย
มอบหมายสํานักงานทรัพย์สิน รับผิดชอบในการจัดทําแผนดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดบริการอาหารและส่ิงอํานวย
ความสะดวกต่างๆ (2.5-4-5) รวมทั้งแผนงานส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (2.5-4-6) การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
รองรับการใช้บริการ และแผนงานการพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการสู่มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการ
บริหารจัดการโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีความสะอาด ปลอดภัย รองรับการเข้าใช้บริการของนิสิต 
บุคลากร และบุคคลทั่วไปอย่างเพียงพอ ได้แก่ ร้านค้าโรงอาหารกลาง 1 จํานวน 44 ร้าน โรงอาหารกลาง 2 จํานวน  
39 ร้าน และ การให้บริการอาหารหลังเวลาราชการภายใต้โครงการ KU Night Food บริเวณโรงอาหารกลาง 1 จํานวน 
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25 ร้าน และโรงอาหารกลาง 2 จํานวน 30 ร้าน รวมทั้งส้ิน 138 ร้าน โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ (2.5-4-7) ดังนี้ 

 
1) คณะกรรมการประจําสํานักงานทรัพย์สิน  
2) คณะทํางานออกแบบงานกอ่สร้าง/ปรับปรุง โรงอาหารกลาง 1 และ โรงอาหารกลาง 2  
3) คณะทํางานกลุ่มงานอาหาร หน่วยรายได้ สํานักงานทรัพย์สิน  
4) คณะกรรมการพิจารณาคัด เ ลือก ผู้ประกอบการเพื่ อจํ าหน่ ายอาหารที่ โ รงอาหารกลาง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5) คณะทํางานโครงการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ผู้บริโภค  

  สําหรับการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมอบหมายสํานักการกีฬา  
ดําเนินการจัดการและบริการด้านสนามกีฬาแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก (2.5-4-24) ประกอบไปด้วย  

- ศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ให้บริการในด้านการเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อด้วยน้ําหนัก
และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น การออกกําลังกายด้วยยางยืด โยคะ หรือแอโรบิค  

- สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ให้บริการในด้านกีฬาทางนํ้า  
- กลุ่มสนามกีฬากลางแจ้ง เช่น สนามเทนนิส สนามลู่วิ่ง สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล 

สนามตะกร้อ สนามรักบี้ สนามฟุตบอล เป็นต้น  
- กลุ่มสนามกีฬาในร่ม เช่น อาคารยิมเนเซียม สนามแบดมินตัน สนามวอลเลย์บอลในร่ม อาคาร

ชมรมกีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อม เป็นต้น  
 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอใช้สนามกีฬาในการทํากิจกรรมจะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร  
ทั้งนิสิต บุคลากรละบุคคลภายนอก (2.5-4-9)  
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ือง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 5.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดําเนินการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ฯลฯ อาทิเช่น การปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดําเนินการการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง โดยปีการศึกษา 2556 ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง จํานวนทั้งส้ิน 
138,400  บาท   
 5.2 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มก. โดยมีการดําเนินโครงการต่างๆ เช่น 

- โครงการแบ่งเขตควบคุมพื้นที่รักษาความปลอดภัย มีการแบ่งเขตควบคุมพื้นที่รักษาความปลอดภัย 
ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย ล้อเล่ือน ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าภายในเขตการเรียนการสอน   

- โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในวิทยาเขตบางเขน (จยย. ISO)  
- โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยได้ดําเนินการ

จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ  และอาคารพื้นที่ส่วนกลาง จุดจอดรถจักรยานบริเวณประตูต่าง ๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 24 ชั่วโมง   

- ติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 ดําเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 
เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อ
นิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

- โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดําเนินการประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ ยานพาหนะ และทรัพย์สิน บริเวณช่องทางเข้า-
ออก ประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   

- การจัดทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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 5.3 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดําเนินการพัฒนาระบบ
การจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ลดผลกระทบเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุทางด้านยานพาหนะ ภายในเกษตรกลางบางเขน  
            5.4 ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดทิ้งขยะภายใน
มหาวิทยาลัยและมีโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ในการบริหารจัดการที่นําของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS  
 5.5 ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมี
รายละเอียดตามรายางานประจําปี งบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ (2.5-5-1) และเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ (http://www.vehicle.ku.ac.th/) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัย 
โดยกองแผนงาน จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดบริการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2.5-6-1) โดยอ้างอิงแนวทางการประเมินคุณภาพการให้บริการในข้อ 2-5 โดยสํารวจจากจํานวน
นิสิตทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 จํานวน  
64,884 คน มีผู้ตอบแบบสํารวจทั้งส้ินจํานวน 19,588 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยรวมทุกข้อ คะแนนเฉล่ีย 3.88 (2.5-6-2) และจําแนกตามการให้บริการ 
ด้านต่างๆ ดังนี้  

• ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการฝึกอบรมการใช้งาน      คะแนนเฉล่ีย  4.05 
• การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต คะแนนเฉล่ีย  3.86 
• การบริการส่ิงอํานวยความสะดวก    คะแนนเฉล่ีย  3.82 
• ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย   คะแนนเฉล่ีย  3.90 

 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ จากผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ และนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ดังน้ี 

7.1 การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการฝึกอบรม  
  สํานักหอสมุดตระหนักถึงความสําคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และเพื่อสร้างความ

พึงพอใจให้กับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง จึงได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ มาประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อพัฒนาการบริการด้านกายภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ติดตาม และรายงาน
ผลการปรับปรุง (2.5-7-1) อาทิเช่น  

1) ที่นั่งอ่านหนังสือไม่เพียงพอในช่วงใกล้สอบและช่วงสอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการเพิ่มพื้นที่นั่งอ่าน
ภายนอกอาคาร เช่น ห้องสมุดในสวนและเพิ่มจํานวนโต๊ะ เก้าอี้ภายในอาคาร  

2) อุณหภูมิภายในห้องสมุดต่ําเกินไป (แอร์หนาว) ปรับปรุงแก้ไขโดยมอบหมายให้งานอาคารจัดฝึกอบรม
บุคลากรที่ดูแลในแต่ละพื้นที่บริการ สามารถปรับอุณหภูมิจากอุปกรณ์ควบคุมการปรับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศได้ในแต่ละพื้นที่  

3) ประเด็นเรื่องการบริการห้องน้ํา มีอุปกรณ์ภายในห้องน้ําชํารุด ห้องน้ํามีกล่ินไม่พึงประสงค์ การทํา
ความสะอาดห้องนํ้าของแม่บ้านพร้อมกันทุกช้ันในเวลาเดียวกัน สํานักหอสมุดปรับปรุงแก้ไข 
โดยจัดระบบการทําความสะอาดใหม่และประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการและรายงานผลภายใน
เวลาที่กําหนด  

 7.2 การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและการพัฒนานิสิต ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต     

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การศึกษาในการอํานวยความ
สะดวกต่อการเรียนและการพัฒนานิสิต รวมถึงการบริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทําแบบ
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ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ (KiTS1) และนําข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงการให้บริการ (2.5-7-1) อาทิเช่น 

1) ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรม  ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งาน 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ และการบริการ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ และกําหนดแนวปฏิบัติในการ
ให้บริการนอกเวลาราชการ โดยพิจารณาจากช่วงระยะเวลาที่นิสิตมาใช้บริการ  

นอกจากน้ี สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดโครงการให้บริการงานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 
เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นทุกปี (2.5-7-3) และมีบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ (2.5-7-4) เป็นต้น   

  กองยานพาหนะ อาคาร และสถานที่ มีการดําเนินการพัฒนาการจัดบริการในส่วนของห้องเรียน ณ อาคารศูนย์
เรียนรวม อาทิเช่น 

- ซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์ภายในอาคารเรียน โดยดําเนินการซ่อมแซมเก้าอี้บรรยาย ผ้าม่าน 
ทาสีอาคารและห้องเรียน และซ่อมแซมประตูม้วน อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ใช้งบประมาณเงินรายได้ 
และทําการปรับปรุงซ่อมแซมเพดาน อาคารศูนย์เรียนรวม 1 

- พัฒนาระบบลิฟต์โดยสารภายในอาคารเรียนส่วนกลาง โดยจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต์อาคาร
ศูนย์เรียนรวม 3 จํานวน 3 ตัว อาคารศูนย์เรียนรวม 4 และซ่อมแซมลิฟต์ และแผงวงจรลิฟต์ 
ที่เส่ือมสภาพเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ  

- พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนส่วนกลาง  โดยดําเนินการจ้างบริการทําความ
สะอาด เพื่อดูแลด้านความสะอาดภายในอาคารให้มีสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีของอาคาร
ศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3, 4 และอาคารกําพล อดุลวิทย์ 

- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้าอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เพื่อจ้างซ่อมแซมห้องน้ําอาคารศูนย์เรียนรวม 3 
ชั้น 2, 3 และ 4 จํานวน 20 ห้อง  

7.3 บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ได้แก่ ด้านงานทะเบียน การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล  การบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนตามข้อเสนอแนะของนิสิต  
ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

  1) จัดลําดับเวลาลงทะเบียนเรียนของนิสิตโดยใช้ระบบการสุ่มเวลา (Random) และกําหนดการจัดลําดับ
การลงทะเบียนเรียนโดยสลับช่วงเวลาไม่ให้นิสิตได้ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนช่วงเดิม  เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

  2)  กําหนดให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาพลศึกษาในระบบได้     
ภาคการศึกษาละ 1 รายวิชาเท่าน้ัน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตทุกคน/ทุกคณะได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

  3)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงวันรับลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ ตั้งแต่เวลา 08.30–18.30 น.   
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่นิสิต เช่น การชําระเงินผ่านธนาคาร ไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามต้องการ เป็นต้น 

  4)  ดําเนินการจัดโครงการสํานักทะเบียนและประมวผลพบผู้นํานิสิตเป็นประจําทุกปี เพื่อรับทราบปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ และชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาของสํานักทะเบียนและประมวลผล ให้ผู้นํานิสิตเพื่อถ่ายทอดไปยังนิสิต
ทุกคณะทุกชั้นปี 

  5)  ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิต ระหว่างสํานักทะเบียนฯ คณะ และ
ภาควิชา เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคการทํางานเกี่ยวกับระบบทะเบียนนิสิ และช้ีแจง ทบทวนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี เพื่อให้การทํางานระหว่างคณะและสํานักทะเบียนฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  6)  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งคะแนนตามกําหนด โดยให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่คณะ/ภาควิชา เป็นผู้ปรับปรุง
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ข้อมูล เพื่อรองรับการใช้งานทั้งระบบประเมินการเรียนการสอน และระบบเกรดออนไลน์  ทําให้นิสิตได้ทราบผลคะแนน
ได้ทันตามกําหนดเวลา 

  สถานพยาบาล จัดให้มีการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพนิสิตตามการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งนิสิตจะ
ได้รับการดูแลพื้นฐานแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริการแพทย์ตรวจรักษาในระยะเวลาที่กําหนด  
โดยสถานพยาบาลได้จัดการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ได้แก่ การตรวจรักษาพยาบาลโดยการเชิญแพทย์
ภายนอกในเวลาที่กําหนด มาอํานวยความสะดวกให้นิสิต ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00–15.00 น.    
การดูแลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. การดูแลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน สําหรับดูแลนิสิตนอกเวลาราชการ 
ระหว่างเวลา 16.30-20.00 น. และการจัดหน่วยปฐมพยาบาล สําหรับดูแลนิสิตนอกเวลาราชการ ระหว่างเวลา  
20.00-24.00 น. โดยสถานพยาบาลได้มีการนํามาตรฐานการบริการทางสาธารณสุขเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ และพัฒนาการ
บริการให้เป็นที่พึงพอใจของนิสิตครอบคลุม 24 ชั่วโมง 

  สํานักงานทรัพย์สิน บริหารจัดการโรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการอาหารที่ปลอดภัยและถูกหลักอนามัยแก่ผู้บริโภค มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 
6 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการพัฒนาการจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นในการบริการด้านอาหาร 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นต่างๆอาทิเช่น 
  1) ความเพียงพอของการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกภายในห้องโถงรับประทานอาหาร มหาวิทยาลัย 
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อส่ิงอํานวยความสะดวกให้เพียงพอสําหรับรองรับจํานวนนิสิตและผู้รับบริการ
ทั่วไป อาทิเช่น การปรับเปล่ียนโต๊ะเก้าอี้ให้ถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐานเดียวกัน จัดซื้อภาชนะจาน-ถ้วยส่วนกลางที่มี
มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค ตู้ลวกช้อน ตู้น้ําเย็นปลอดสารตะกั่วโดยบริการฟรี นอกจากนี้มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศและพัดลมเพื่อการระบายอากาศและปรับอุณหภูมิภายในห้องโถงรับประทานอาหารให้เหมาะสม  
มีบรรยากาศการรับประทานอาหารที่เย็นสบาย (2.5-7-5) 
  2) ภาชนะใส่อาหารที่ทําจากพลาสติกหรือโฟมที่ ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ปรับปรุงแก้ไข 
โดยสํานักงานทรัพย์สินร่วมกับชมรมรักส่ิงแวดล้อม มก. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า
เข้าร่วมกิจกรรม "อาหารอร่อย ภาชนะปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" โดยงดใช้ภาชนะใส่อาหารที่ทําจากโฟม ซึ่งเริ่มดําเนินการ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นมา พร้อมนี้กําลังเร่งดําเนินการจัดหาภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้ทดแทนภาชนะที่ทําจากพลาสติกหรือโฟม (2.5-7-6) 
  3) ความสะอาด ถูกสุขลักษณะด้านกายภาพของร้านค้า โรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 
ปรับปรุงแก้ไขโดยมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานออกแบบงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โรงอาหารกลาง 1 และ 
โรงอาหารกลาง 2 เพื่อทําหน้าที่ออกแบบก่อสร้าง/ปรับปรุง โรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 ให้มีความสะอาด
ถูกสุขอนามัย และสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการจัดทําโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 
และโรงอาหารกลาง 2 ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2557 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในร้านค้าให้เหมาะสมสําหรับ
ประกอบการจําหน่ายอาหาร (2.5-7-7) รวมทั้งจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้า
เป็นประจําทุกปี (2.5-7-8) และจัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านอาหาร ประกอบด้วยกิจกรรม Big Cleaning Day 
การตรวจกายภาพร้านค้า การตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบ (2.5-7-9) 
  สํานักการกีฬา ได้มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการบริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบรกิารด้านสนามกีฬา โดยมีการพิจารณาดําเนินการ 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) ระเบียบการใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก.โดยมีการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ (2.5-7-10) และเม่ือมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการแล้วก็ได้มีการประชุมวางแผนการให้การบริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยพิจารณาถึงข้อเสนอแนะ แนวทาง ความต้องการของผู้รับบริการและ
จัดทําแผนการให้บริการโดยที่ประชุมพิจารณาถึงข้อเสนอแนะในเรื่อง “ความไม่เข้าใจในระเบียบการใช้บริการศูนย์ 
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก.” เนื่องจากระเบียบดังกล่าวค่อนข้างซับซ้อนและมีข้อความเป็นทางการจึงทําให้ผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมาย สํานักการกีฬาโดยศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. จึงได้รับมอบหมายให้จัดทําแผนการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (2.5-7-11) คือ ได้จัดทําป้ายข้อความเกี่ยวกับระเบียบการใช้งาน
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ของศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ฉบับย่อเพื่อให้เกิดการส่ือความหมายที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน โดยได้
ดําเนินการปิดประกาศไว้ด้านหน้าโต๊ะรับบริการ (Counter Service) เพื่อให้ผู้รับบริการอ่านและทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
(2.5-7-12 และ 2.5-7-13) 
  หลังจากดําเนินการตามแผนแล้วก็ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ โดยให้
ผู้รับบริการประเมินอีกครั้งหลังจากได้มีการจัดทําป้ายข้อความท่ีเกี่ยวกับระเบียบการใช้งานของศูนย์ออกกําลังกาย 
เพื่อสุขภาพ มก. ฉบับย่อ ผลคือผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้งานของศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
มก. มากขึ้น และทางสํานักการกีฬาได้นําข้อเสนอแนะจากการประเมินดังกล่าวเข้าที่ประชุมติดตามงานของสํานักการกีฬา
เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานด้านการให้บริการในรอบปีถัดไป  

2) ขั้นตอนการรับบริการของศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. เมื่อมีการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการแล้วพบว่าปัญหาอีกประการหนึ่งของการให้บริการ คือ ระยะเวลาของการลงทะเบียนผู้เข้ารับบริการมีความ
ล่าช้าโดยการเซ็นชื่อ ดังนั้นได้มีการประชุมวางแผนให้การบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
โดยที่ประชุมพิจารณาถึงรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ ที่ลดระยะเวลาและขั้นตอนการรับบริการจากการเซ็นชื่อปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเป็นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการบริหารจัดการ จึงเกิดเป็นนวัตกรรมการให้บริการด้วยระบบ
บาร์โค้ดของการลงทะเบียนของศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ซึ่งเกิดความแตกต่างของของการให้บริการ 
อย่างชัดเจน (2.5-7-14 และ 2.5-7-15) 

 7.4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 
  สํานักงานทรัพย์สิน มีการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและผู้รับบริการ  

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ด้วยการจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอาคาร 
  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้มีการนําผลการประเมินคุณภาพของบริการด้านกายภาพเสนอ 

ในวาระที่ประชุมกองยานพาหนะฯ เพื่อมอบหมายให้หัวหน้างานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาและจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการการให้บริการ และพิจารณา ทบทวนแผนการดําเนินงานต่างๆ เพื่อให้นิสิตและบุคลากร 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น  อาทิเช่น 

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนส่วนกลาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์ต่างๆ ประจํา
อาคารเรียนรวมส่วนกลาง คือ อาคารศูนย์เรียนรวม 1  2  3  4 และอาคารพุทธเกษตร ดังนี้ 

- ระบบเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ตรวจล้างชุดคอนเดนเซอร์ และถอดล้าง
แผ่นกรองอากาศของชุดคอยล์เย็นทุกห้องเรียน พร้อมตรวจดูความเรียบร้อย 

- ระบบเครื่องกรองนํ้า และเครื่องทําน้ําเย็น โดยการเปล่ียนสารกรองน้ําเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 
ในการใช้งาน เพื่อให้มีความปลอดภัยในการบริโภค  

- ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารและห้องเรียน และเปล่ียนโคมหลอด T5 
โครงการประหยัดไฟฟ้า ได้แก่ อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์เรียนรวม 3, 4 และทําการเช็ค
ระบบการทํางานของตู้ควบคุมดับเพลิง อาคารศูนย์เรียนรวม 4   

- ระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ํา ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องสุขภัณฑ์ เช่น สายฉีดชําระ ชักโครก ก๊อกน้ํา 
และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําอาคารพุทธเกษตร  

- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติงานและเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีให้กับนิสิตและ
บุคลากรที่ใช้บริการ เช่น กรวยกระดาษดื่มน้ํา  สบู่ล้างมือ กระดาษชําระ เป็นต้น  

2) ปรับปรุงห้องน้ําอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ชั้น 1 ดําเนินการปรับปรุงพื้นกระเบ้ืองและแกรนิต ผนัง ประตู 
หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ เดินท่อระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า 
ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งพัดลมห้องสุขาชาย-หญิง และห้องสุขาคนพิการ  
 
 
 
 
 
 



 

  Ë¹ �Ò 130  
                                       ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa¨íÒ»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน  

สกอ. ที่ 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 ตารางแสดงการบริการอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต ปีการศึกษา 2556 
(http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/cm_data_56/2_5_Mac_Adr_2557. 
pdf) 

2.5-2-1 เว็บไชต์สํานักหอสมุดท้ัง 4 วิทยาเขต 
2.5-2-2 การบริการฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุด (พัฒนาและจัดหาโดยการบอกรับ) 
2.5-2-3 การบริการของห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
2.5-2-4 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 
2.5-2-5 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
2.5-2-6 การสอนการรู้สารสนเทศ 
2.5-2-7 การจัดฝึกอบรมนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ 
2.5-3-1 รายงานประจําปงีบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
2.5-3-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์  (KITS1) ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ อาคาร ศร.1 (KITS2) และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดให้บริการท่ีอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น) 

2.5-3-3 แผนผังการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
2.5-3-4 ซีดีโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.5-3-5 รายงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2556 
2.5-4-1 ระบบงานทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องบนเว็บไซต์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(http://www.regis.ku.ac.th/) 
2.5-4-2 รายงานผลการดําเนินงานการจัดบริการสุขภาพอนามัยและดูแลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินสําหรับนิสิต 
2.5-4-3 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
2.5-4-4 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2.5-4-5 แผนพัฒนาการจัดบริการอาหารและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.5-4-6 โครงการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาหาร 
2.5-4-7 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน ดูแลกํากับและบริหารจัดการด้านการบริการอาหาร  
2.5-4-8 ภาพถ่ายสนามกีฬาต่างๆ ท่ีให้บริการ 
2.5-4-9 ตารางการใช้สนามกีฬา และหนังสือการขอใช้สนามจากนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก 
2.5-5-1 รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
2.5-6-1 ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/index.php 
2.5-6-2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-7-1 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ประเด็นการดําเนินงานจากข้อเสนอแนะและร้องเรียน 
การให้บริการของห้องสมุด 

2.5-7-2 สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ท่ีมาใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ท่ีอาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 

2.5-7-3 โครงการให้บริการงานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556  และตารางเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ท่ีอาคาร KiTS1 

2.5-7-4 สัญญาเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการท่ีอาคาร KiTS1 
2.5-7-5 ประมวลภาพสิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องโถงรับประทานอาหารของโรงอาหารกลาง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.5-7-6 เอกสารการรณรงค์ เร่ือง ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค เลือกใช้ภาชนะปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และเอกสารการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ร้านค้างดใช้ภาชนะใส่อาหารท่ีทําจากโฟม 

2.5-7-7 เอกสารการขออนุมัติหลักการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2  
2.5-7-8 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 

ของกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2556 
2.5-7-9 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารกลาง มก. 
2.5-7-10 แบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2.5-7-11 แผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
2.5-7-12 เอกสารฉบับย่อเกี่ยวกับระเบียบการใช้บริการของศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. 
2.5-7-13 ภาพถ่ายการติดป้ายประกาศสรุปใจความสําคัญของระเบียบการใช้บริการของศูนย์ฯ 
2.5-7-14 ภาพถ่ายการให้บริการโดยระบบบาร์โค้ด 
2.5-7-15 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของระบบเดิมและระบบใหม่ 

แหล่งข้อมูล  : สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการคอมพิวเตอร ์สํานักหอสมุด กองแผนงาน กองยานพาหนะอาคารและ 
                  สถานท่ี สาํนักงานทรพัย์สิน สถานพยาบาล สํานักการกฬีา และสํานักงานวทิยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมาย : 7 ข้อ   
         

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

  2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5. มีการจัดการเรียน รู้ ท่ี พัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวนการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้ 
1.1 กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น วิชาปัญหาพิเศษ 

สัมมนา โครงงาน เป็นต้น และกําหนดให้ทุกรายวิชาจัดทําประมวลการสอน (Course Syllabus) โดยให้ระบุข้อมูล 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในข้อ 8 วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (2.6-1-1)  

1.2 กําหนดให้ทุกหลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องจัดทําวิจัยสถาบันเพื่อประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยทุกหลักสูตรได้กําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร 
รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2.6-1-2) 

1.3 มีการให้ความสําคัญกับการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตในทุกรายวิชา โดยจัดทําระบบประเมิน
การเรียนการสอนทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษาโดยระบบออนไลน์ และกําหนดช่วงเวลาให้นิสิตเข้าประเมินและ
ช่วงเวลาให้อาจารย์ผู้สอนดูผลการประเมิน โดยระบุไว้ในปฏิทินการศึกษาอย่างชัดเจน (2.6-1-3) และกําหนดมาตรการ
จํากัดสิทธิ์การเข้าระบบสารสนเทศนิสิตก่อนการลงทะเบียนหากนิสิตไม่เข้าประเมินการสอน (2.6-1-4) และมีการกําหนด
สิทธิ์ให้กับคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชา สามารถเข้าดูผลการประเมินอาจารย์โดยนิสิตของอาจารย์
ทุกคนในความดูแล เพื่อนําผลการประเมินการสอนไปใช้ในการการพัฒนาปรับปรุงในภาพรวมและอาจารย์ดําเนินการ
ปรับปรุงเนื้อหาการสอนและการจัดทําประมวลการสอนให้เหมาะสมตามผลการประเมินในแต่ละภาคการศึกษา (2.6-1-5) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย 
ให้ความสําคัญกับการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
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1) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยได้มอบหมายให้คณะทํางานจัดทําระบบ มคอ. ออนไลน์ (2.6-2-1) พัฒนาระบบในกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.6-2-2)  

2) มีการจัดอบมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําข้อมูล มคอ. 3-6 และ มคอ.7 ออนไลน์ และระบบรายงาน
ข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556” ในทุกวิทยาเขต ได้แก่ วันที่ 25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556 ณ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
ณ วิทยาเขตบางเขน และวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการทํางานของระบบ ในการนําเข้าข้อมูล มคอ.3 และการรายงานผล 
การดําเนินการรายวิชา มคอ.5 และการรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร มคอ.7 ในปีการศึกษา 2556 ตลอดจนส่งเสริม
ให้มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูล มคอ.3-7 ตามกรอบมาตรฐานฯ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนําไปอ้างอิงข้อมูลและ 
ใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น (2.6-2-3) 

โดยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกคณะและวิทยาเขตจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  
(แบบ มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยใน 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 มีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ในแต่ละหลักสูตร และใช้ร่วมกันในรายวิชาและหลักสูตร  
ที่มีการจัดการเรียนการสอนต่างวิทยาเขต ส่วนในภาคปลายปีการศึกษา 2556 สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายการปรับลด
จํานวนหลักสูตร และกําหนดให้ใช้หลักสูตรร่วมกัน คณะกรรมการการศึกษาจึงกําหนดให้แต่ละหลักสูตร/รายวิชา 
ที่เปิดสอน ต่างวิทยาเขต มีการจัดทํา มคอ. 3/4/5/6/7 แยกกัน และให้มีการประชุมร่วมกันเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 
(2.6-2-4) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้หลักสูตรทุกระดับเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งได้ระบุชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองในทุกรายวิชา (2.6-3-1) การระบุหน่วยกิตแบบมีชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเองอย่างชัดเจน ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีนั้นมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงจากสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในช้ันเรียน ซึ่งในปัจจุบันได้ดําเนินการโครงการสหกิจศึกษา  
รุ่นที่ 21 (2.6-3-2) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนพัฒนาระบบสหกิจขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งในทุกหลักสูตรมีวิชาสัมมนาที่นิสิตต้องค้นคว้าด้วยตนเองก่อนนําเสนอ วิชาโครงงาน/วิชา
ปัญหาพิเศษ เป็นต้น สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรได้กําหนดให้เรียนวิชาสัมมนา การศึกษาค้นคว้า
อิสระ และวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (2.6-3-3)  

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงต้องจัดทํา
งานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย (2.6-4-1) ซึ่งได้กําหนดให้มีการวิจัยความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยให้เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร/วิเคราะห์/ร่างหลักสูตร (2.6-4-2) รวมทั้งมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน ก่อนเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย
ตามข้อกําหนดของ สกอ. นอกจากน้ี ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปซึ่งนิสิตทุกคนในทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจะต้อง
เรียนน้ันก็มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาช่วยสอน/บรรยายทุกภาคการศึกษา รวมทั้งในระดับคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร 
มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้แก่นิสิต (2.6-4-3)  

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ที่พัฒนาจากการวิจัย ได้แก่ 

5.1 การส่งเสริมให้อาจารย์นําเสนอการวิจัยในชั้นเรียนในการจัดการประชุมทางวิชาการประจําปีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเสนอผลการวิจัยและการนํางานวิจัยไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดเวที 
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เพื่อนําเสนองานวิจัยในการประชุมทางวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย  
เช่น การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย ผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม คณะศึกษาศาสตร์ โดยสามารถนําไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งพบว่าโปรแกรมสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ 
ในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกสาขา ปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนานิสิตได้แก่ 
หลักสูตรการอบรมที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง อาจารย์พี่เ ล้ียงและอาจารย์นิเทศก์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนิสิต การให้ความช่วยเหลือ ความต่อเนื่องและทันท่วงที ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ 
เวลา ภาระงานของอาจารย์และความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เนต (2.6-5-1) 

5.2 การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
(2.6-5-2) เช่น 

 1) การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 จํานวน  
4 รุ่น ในช่วงเดือนมิถุนายน–ตุลาคม 2556 ซึ่งจากผลการจัดอบรมพบว่า หลังการอบรมอาจารย์ใหม่ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากทุกรุ่น โดยมีค่าเฉล่ีย  
(จากคะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.17, 4.26, 4.16 และ 4.23 ตามลําดับ โดยเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการอบรม            
ซึ่งคณาจารย์มีความรู้ความเข้าในในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 
  2) การอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จากผลการอบรม
พบว่า คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉล่ีย (จากคะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.20 โดยเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการอบรมซ่ึงคณาจารย์มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 
  3) การอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จากผลการอบรมพบว่า หลังการอบรมคณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
อาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คําปรึกษาแก่นิสิตเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย (จากคะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 3.93 
โดยเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการอบรมซ่ึงคณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 
   4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 จากผลการอบรมพบว่า หลังการอบรมคณาจารย์ 
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย (จากคะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.63 โดยเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการอบรมซ่ึงคณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาดําเนินการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต  
โดยได้จัดทําระบบการประเมินการสอน (https://eassess.ku.ac.th/) (2.6-1-5) และมีการกําหนดการประเมิน 
การเรียนการสอนอย่างชัดเจนในปฏิทินการศึกษา ทั้งสําหรับนิสิตในหลักสูตรปกติและสําหรับนิสิตในหลักสูตรนานาชาติ 
และประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการประเมินในเว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอน ตลอดจนมีหนังสือแจ้งเตือนให้ทุก
คณะและวิทยาเขตกํากับดูแลให้นิสิตประเมินทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบถ้วน (2.6-6-1) เพื่อนําไป
เป็นข้อมูลในการนําไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการนําไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของ
อาจารย์ต่อไป  
 จากการตรวจสอบผลการประเมินดังกล่าว ในปีการศึกษา 2556 พบว่ายังมีการประเมินไม่ครบถ้วนทุกรายวิชา 
โดยคะแนนเฉล่ียผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในภาคต้นเท่ากับ 4.41 และมีคะแนนเฉล่ีย 4.40  
ในภาคปลาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งไปยังคณบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขตที่ยังมีรายวิชาที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินการสอน เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและกํากับดูแลให้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการให้ความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามข้อกําหนด (2.6-6-2)  
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7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา มหาวิทยาลัยโดยคณะทํางานจัดทําระบบ มคอ. ออนไลน์ ได้พัฒนาระบบการ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ.5-6 ซึ่งสามารถนําเข้าผลการประเมินรายวิชาจากระบบ
ประเมินการสอน และเช่ือมโยงข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (แบบ มคอ.3-4) ที่อาจารย์ผู้สอนได้กรอกข้อมูลไว้ในระบบ
เดียวกันก่อนการเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดทําแบบรายงานผลการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาทุกรายวิชา (มคอ.5-6) ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น (2.6-7-1) และมีการกําหนดช่วงเวลาในการจัดทําแบบ มคอ.5 
โดยให้รายงานภายใน 30 วัน หลังจบภาคการศึกษา บนหน้าแรกของระบบ มคอ. ออนไลน์อย่างชัดเจน ซึ่งใน 
ปีการศึกษา 2556 พบว่าคณะ/วิทยาเขตยังดําเนินการกรอกข้อมูล มคอ. 5-6 ครบทุกรายวิชา (2.6-7-2) 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สกอ. ที่ 2.6 7 ข้อ 
5 ข้อ 

(ได้แก่ข้อ 1, 2, 3, 4 
และ 5) 

3.00 ไม่บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-1-1 แบบประมวลการสอน ได้รับอนุมัติตามมติท่ีประชุมคณบดี คร้ังท่ี 8/2550  
2.6-1-2 แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.6-1-3 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
2.6-1-4 - มติท่ีประชุมคณบดี 6/2556 วันท่ี 7 พฤษถาคม พ.ศ. 2556 อนุมัติมาตรการดําเนินการให้จํากัด

สิทธ์ิการเข้าระบบสารสนเทศนิสิตก่อนการลงทะเบียนหากนิสิตไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน 
ต้ังแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

2.6-1-5 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต https://eassess.ku.ac.th/ 
2.6-2-1 คําสั่ง มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําระบบ มคอ. ออนไลน์ 
2.6-2-2 ระบบ มคอ. ออนไลน์ https://tqf.cpe.ku.ac.th/ 
2.6-2-3 สรุปผลการจัดอบมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําข้อมูล มคอ. 3-6 และ มคอ. 7 ออนไลน์ และระบบ

รายงานข้อมูลเพ่ือใช้ในการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556 
2.6-2-4 สถิติการจัดการทํา มคอ. 3 แยกตามคณะ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 
2.6-3-1 มติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. คร้ังท่ี 8/2553 เร่ือง การคิดคํานวณจํานวนชั่วโมงของ

หน่วยกิต เพ่ือให้ทุกรายวิชาของมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง 

2.6-3-2 รายชื่อนิสิตโครงการสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
2.6-3-3 ตัวอย่างคําอธิบายรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
2.6-4-1 มติท่ีประชุมคณบดีเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร 

ต่อมหาวิทยาลัย 
2.6-4-2 ตัวอย่างงานวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-4-3 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้สอนรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.6-5-1 ตัวอย่างผลงานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 52 ของ มก. 
2.6-5-2 สรุปผลการจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการท่ีสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 
2.6-6-1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการแจ้งเตือนกําหนดการประเมินการสอน ปีการศึกษา 2556 
2.6-6-2 ผลการประเมินการสอนรายวิชาโดยนิสิต ปีการศึกษา 2556 
2.6-7-1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการนําเข้าข้อมูลผลการประเมินรายวิชาจากระบบประเมินการเรียนการสอน 

ไปยังระบบ มคอ. ออนไลน์ 
2.6-7-2 สถิติการจัดการทํา มคอ. 5 แยกตามคณะ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 

แหล่งข้อมูล  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา) และสํานักบริการคอมพิวเตอร์   
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบรกิารการศึกษา)  
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
เป้าหมาย : 6 ข้อ   
   

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาหลักสูตร 

  2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิต  
ท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ 
ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือ
ท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

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

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ   ดังนี้ 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับ 

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาหลักสูตร มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานได้มี
การสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปี โดยสํารวจความ 
พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี (2.7-1-1) โดยในปีการศึกษา 2556  
ได้ดําเนินการสํารวจลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้าง ซึ่งได้ครอบคลุมทั้งภาพรวม
มหาวิทยาลัยและทกุคณะ ผลการศึกษามีดังนี้ 
         นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด ร้อยละ 85.6 ซึ่งประกอบด้วย
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะมีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมงาน มีระเบียบวินัยในการทํางาน  
มีความขยันอดทน และการตรงต่อเวลา รองลงมาคือ ด้านความรู้ ร้อยละ 78 ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมของบุคคล 
ที่แสดงออกในลักษณะมีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล มีความสามารถในการนําเสนอ
งานที่ทํา และมีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทํา  
 อย่างไรก็ตามเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก พบว่า ความต้องการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ นายจ้างยังคงต้องการบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นลําดับแรก ส่วนลําดับ 2 คือ
ความขยันอดทน ลําดับ 3 คือความรับผิดชอบต่องานที่ทํา ลําดับที่ 4  คือความมีระเบียบวินัยในการทํางาน และลําดับ 5 
คือความมีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมงาน      
           รวมทั้งในแต่ละคณะได้มีการจัดทําวิจัยสถาบันโดยได้มีการสํารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และทุกหลักสูตรเมื่อมีผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องจัดทํารายงาน
หลักสูตรซึ่งมีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกเป็นประจําทุกปีเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 
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2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  มหาวิทยาลัยยังกําหนดให้ทุกหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงต้องจัดทํางานวิจัยสถาบันใน 4 ประเด็น คือ 
การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  
ซึ่งในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจะระบุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งหลักสูตรจะนําผลที่ได้ในด้าน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์/ต้องการมาประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร รวมถึงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
(2.7-2-1) 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเสริมทักษะให้กับนิสิต โดยการจัดหาระบบการเรียนและเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป และเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ โดยศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ และการเสริม
ทักษะการค้นคว้าจากโปรแกรม EndNote โดยสํานักหอสมุด  

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้มีจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนานิสิตและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งงบประมาณของกองกิจการนิสิตที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต แบ่งได้ดังนี้  

งบอุดหนุน 
กิจกรรม งบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมของชมรมกิจกรรมนิสิต 2,000,000 2,000,000
โครงการแลกเปล่ียนด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 300,000 300,000
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปทีี่ 4 300,000 300,000
โครงการปันรกัสู่น้อง 400,000 400,000
โครงการสนับสนุนพัฒนากิจการนิสิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรกิจกรรมนิสิต 

4,000,000 4,000,000

รวม 7,000,000 7,000,000
 

งบรายจ่ายอื่นๆ 
กิจกรรม งบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

โครงการอุดหนนุกิจกรรมเสริมหลักสูตรกองกจิการนิสิต 3,000,000 3,000,000
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ 

ของบัณฑิต โดยวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของมหาวิทยาลัยและให้บริการ 
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้ 

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นจุดเชื่อมต่อหลัก โดยมีการเช่ือมต่อออกอินเตอร์เน็ต 
ทางยูนิเน็ท 3 ช่องสัญญาณด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที (แบ่งออกเป็น IIG-CAT คือ ความเร็วอินเตอร์เน็ตภายนอก
ประเทศ และ NIX-CAT คือ ความเร็วอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ) และไทยสาร 1 ช่องสัญญาณด้วยความเร็ว 1 กิกะบิต
ต่อวินาที อีกทั้งยังเชื่อมต่อไปวิทยาเขตและสถานีวิจัยต่างๆ (2.7-3-1) ดังนี้  
 1) วิทยาเขตกําแพงแสนจํานวน 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที และช่องทางสํารอง  
100  เมกะบิต จํานวน 2 ช่องสัญญาณ และ 45 เมกะบิต จํานวน 1 ช่องสัญญาณ  
              2) วิทยาเขตศรีราชาจํานวน 2 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว  1 กิกะบิตต่อวินาที และช่องทางสํารอง  
300 เมกะบิต จํานวน 2 ช่องสัญญาณ 
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              3) วิทยาเขตสกลนครจํานวน 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที 
              4) วิทยาเขตสุพรรณบุรีจํานวน 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 12 เมกะบิตต่อวินาที  
              5) สถานีวิจัยดอยปุยจํานวน 1 ช่องสัญญาณ ความเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาที 
   6) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และโครงการการศึกษาพหภุาษา จังหวัดชลบุรี  
จํานวน  1 ช่องสัญญาณ ความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาท ี
              7) สถานีวิจัยอื่นๆ ความเร็ว 512 กิโลบิตต่อวินาที  
 

 
 

•  ให้บริการเครือข่ายไร้สาย KUWiN โดยมีจุดให้บริการเครือข่ายมากกว่า 1,000 จุด (2.7-3-2)  
•  ให้บริการ VPN (Virtual Private Network) เพื่อให้ให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ใช้งานเครือข่ายภายนอก ให้สามารถเข้าใช้งานเครือข่าย เสมือนกับใช้งานเครือข่ายนนทรี  (2.7-3-3) 
•  ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนิสิตที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ จํานวน 143 เครื่อง และ

ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับวิชาบูรณการที่ ศร.1 จํานวน 2 ห้อง ห้องละ 73 เครื่อง (2.7-3-4) 
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโดยนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือเข้าร่วมฟัง 
การบรรยายทางวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมการประชุมระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษากําหนดเป็นเงื่ อนไขและแนวปฏิบัติ ให้นิ สิตผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่รายงานการประชุม และให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอ 
ในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับชาติทั้ งต่ างประเทศและภายในประเทศประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการ
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-4-1) ซึ่งได้จัดสรรทุนๆ ละ 
10,000 บาท สําหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ และ
ทุนสนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท สําหรับการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภายในประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2556 มีจํานวน 111 ทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 940,360 บาท (2.7-4-2)   
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังได้ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานกองทุน
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สนับสนุนงานวิจัย จัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52  ระหว่าง วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิต 
เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 3 หมวดวิชาการ 13 สาขา ประกอบด้วย 1) หมวดวิชาเกษตรศาสตร์  
สายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง และสาขาส่งเสริมการเกษตรและ 
คหกรรมศาสตร์ 2) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม สายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์  
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
สาขาพันธุวิศวกรรม 3) หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 
กับสาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

อีกทั้งในระดับคณะวิชายังมีระบบและกลไกเสริมสร้างการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงาน
จนได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศและยกย่องเชิดชูการได้รับผลงานดีเด่น
ดังกล่าว 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน  
มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาตามประเพณีวันสําคัญทางศาสนา
ตลอดทั้งปี ส่งเสริมและเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยมีการกําหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ปรับโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 โครงสร้างใหม่สําหรับนิสิตเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2542  
เป็นต้นไป ซึ่งนิสิตจํานวนร้อยละ 92.5 ได้ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด (2.7-5-1) ซึ่งในปีการศึกษา 2556 
มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิตระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 5.1  กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย คือ กิจกรรมที่จัดให้นิสิตทุกคนโดยหน่วยงานกิจการนิสิตในทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการให้ความรู้ เสริมสร้างตลอดทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต ได้แก่ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต
ยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556 (2.7-5-2) โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 (2.7-5-3) โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 
9-12/56 (2.7-5-4) โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1-8/57 (2.7-5-5) โครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2556 (2.7-5-6) 
และโครงการสืบสานสงกรานต์วัฒนธรรมไทย (2.7-5-7) 

  5.2  กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเข้าร่วมตามความสนใจของนิสิต ได้แก่   
 5.2.1 กิจกรรมด้านจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้นิสิตเสียสละเวลาส่วนตนเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม ได้แก่ โครงการเกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพ่ือคนตาบอด ครั้งที่ 1-2/57 (2.7-5-8) โครงการปลูกต้นกล้าความดี
นนทรีอาสา ครั้งที่ 1-2/57 (2.7-5-9) และโครงการจิตอาสาทําความดีเพื่อ มก. ครั้งที่ 1-2/57 (2.7-5-10) 

 5.2.2  กิจกรรมด้านศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ได้แก่ โครงการไหว้พระค้นหาวัฒนธรรม ครั้งที่ 3-4/56 (2.7-5-11) โครงการ 
ค่ายคุณธรรมนําสุข ครั้งที่ 1/56 (2.7-5-12) โครงการไหว้พระสืบสานวัฒนธรรม (2.7-5-13) โครงการทําบุญไหว้พระ 
วันมาฆบูชา (2.7-5-14) 

 5.2.3 กิจกรรมด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการเรียนรู้ สังคมที่มีบุคคล
หลากหลายครอบครัว ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และชนช้ัน มาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ได้แก่ โครงการเรียนรู้สังคม  
พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/56 (2.7-5-15) โครงการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1-2/57 (2.7-5-16) 

 โดยในระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตวิทยาลัยในโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2556 (2.7-5-17) 

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความวิทยานิพนธ์และนําไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมการเขียนและจัดทําบทความทางวิชาการ 
และวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีการจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ และให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอในต่างประเทศ โดยใน 
ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมามีผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน  
197 ผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จํานวน 467 ผลงาน ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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จํานวน 120 ผลงาน และตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติจํานวน 634 ผลงาน รวมทั้งส้ิน 1,418 ผลงาน 
(2.7-7-1) 
 

 เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์
ทั่วไปและครบถว้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน  คะแนน  
สกอ.  ที่ 2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบัน เร่ืองความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2556 https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php  

2.7-2-1 รายงานผลการวิจัยสถาบัน (หลักสูตรปรับปรุง)http://eduserv.ku.ac.th/curri_research.html 
2.7-3-1 การให้บริการเครือข่ายนนทรี http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/  
2.7-3-2 การให้บริการเครือข่ายไร้สาย KUWiN http://kuwin.ku.ac.th  
2.7-3-3 การให้บริการ VPN http://vpn.ku.ac.th  
2.7-3-4 การให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/  
2.7-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอ

ผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.7-4-2 จํานวนผู้ได้รับทุนการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2.7-5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 
2.7-5-2 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556 
2.7-5-3 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 
2.7-5-4 โครงการปันรักสู่น้อง คร้ังท่ี 9-12/56 
2.7-5-5 โครงการปันรักสู่น้อง คร้ังท่ี 1-8/57 
2.7-5-6 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2556 
2.7-5-7 โครงการสืบสานสงกรานต์วัฒนธรรมไทย 
2.7-5-8 โครงการเกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด คร้ังท่ี 1-2/57 
2.7-5-9 โครงการปลูกต้นกล้าความดีนนทรีอาสา คร้ังท่ี 1-2/57 
2.7-5-10 โครงการจิตอาสาทําความดีเพ่ือ มก. คร้ังท่ี 1-2/57 
2.7-5-11 โครงการไหว้พระค้นหาวัฒนธรรม คร้ังท่ี 3-4/56 
2.7-5-12 โครงการค่ายคุณธรรมนําสุข คร้ังท่ี 1/56 
2.7-5-13 โครงการไหว้พระสืบสานวัฒนธรรม 
2.7-5-14 โครงการทําบุญไหว้พระวันมาฆบูชา 
2.7-5-15 โครงการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม คร้ังท่ี 1/56 
2.7-5-16 โครงการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม คร้ังท่ี 1-2/57 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-5-17 ข่าวการปฐมนิเทศและรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจําภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 
2.7-7-1 สรุปตารางข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

แหล่งข้อมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา) สํานักบริการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน  
                      และกองกิจการนิสิต  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)   
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต               
เป้าหมาย : 5 ข้อ   
        

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ  ดังนี้ 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
คือ อัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย หรือ “IDKU” ซึ่งหมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคลหรือเอกลักษณ์
เฉพาะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.8-1-1) ซึ่งประกอบไปด้วย สํานึกดี (Integrity) มุ่งมั่น (Determination) 
สร้างสรรค์ (Knowledge creation) และสามัคคี (Unity) โดยมีความหมาย คือ 

สํานึกดี (Integrity) หมายถึง การมีจิตใจที่ดีงามทั้งต่อตนเอง ส่วนรวมและสังคม ได้แก่ มีวินัยในตนเอง การหลีกหนี
ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 

มุ่งม่ัน (Determination) หมายถึง การเป็นคนมีความตั้งใจมั่น มุ่งผลสัมฤทธิ์ แสดงออกถึงความพากเพียร
พยายามและมีความอดทนต่อความยุ่งยากหรืออุปสรรคทั้งปวง 

สร้างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง การเป็นคนมีมุมมองเชิงพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้ตลอดจน
สร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ ตลอดจนคิดและทําในส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

สามัคคี (Unity) หมายถึง การแสดงออกในด้านการให้ความสําคัญในเรื่องของส่วนรวม ได้แก่ ความร่วมมือ 
ร่วมใจ รวมถึงการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน ดังนี้ 

2.1 ถ่ายทอดลงในคู่มือนิสิต คู่มือปฐมนิเทศนิสิตหอพัก และคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
2556 ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้แจกแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน (2.8-2-1) 

2.2 ถ่ายทอดผ่านจอ LED ภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบ MV (2.8-2-2) 
2.3 ถ่ายทอดผ่านโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจําปี 2556 (2.8-2-3) 
2.4 ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น โครงการ

ความรู้คู่ความดี (2.8-2-4) โครงการทําดีตามคําพ่อสอน (2.8-2-5) โครงการกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและ
รับน้องใหม่ ประจําปี 2556 (2.8-2-6) เป็นต้น 

2.5 ถ่ายทอดผ่านการดําเนินกิจกรรมนิสิตขององค์กรนิสิต เช่น โครงการสู่อ้อมกอดนนทรี ประจําปี 2556  
(2.8-2-7) และโครงการ freshy night ประจําปี 2556 (2.8-2-8) 
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2.6 มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th (2.8-2-9) 
2.7 มีการติดสติ๊กเกอร์ IDKU บนยานพาหนะรับ-ส่ง (รถรางนนทรี) ของมหาวิทยาลัย (2.8-2-10) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ   
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ  มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมผ่านการสร้างค่านิยมที่ดี มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดโครงการเพื่อปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม
ที่ดีให้แก่นิสิต ดังนี้ 

3.1.1 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556 
ถ่ายทอดผ่านโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดขึ้นทุกปีให้กับนิสิต 

ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ สําคัญเพื่อให้นิ สิตเกิดความประทับใจ มีความภาคภูมิใจในการเป็นนิ สิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกิดแนวคิดในการวางแผนชีวิตสู่ความสําเร็จ 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-1) 

3.1.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 
ถ่ายทอดผ่านโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดขึ้นทุกปีให้กับนิสิตที่สําเร็จ

การศึกษา วัตถุประสงค์สําคัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีให้กับนิสิต พร้อมทั้งให้นิสิตได้เรียนรู้แนวทางในการ
ดําเนินชีวิตและปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-2) 

3.1.3 โครงการจิตอาสาทําความดีเพื่อ มก. ครั้งที่ 1/57 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินการจัดโครงการจิตอาสาทําความดีเพื่อ มก. 

ครั้งที่ 1/57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจทําประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัยฯและชุมชนใกล้เคียง 
รู้จักเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งเกิดจิตสํานึกที่ดีและภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหน่ึงของการทํา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-3) 

3.1.4 โครงการปลูกต้นกล้าความดีนนทรีอาสา ครั้งที่ 1/57 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการจัดโครงการปลูกต้นกล้าความดีนนทรี

อาสา ครั้งที่ 1/57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสํานึกที่ดีในการทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์การทําความดีและประโยชน์เพื่อสังคม 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-4) 
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3.1.5 โครงการรักอย่างมีคุณค่า รักอย่างมีวัฒนธรรมในวันแห่งความรัก 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการจัดโครงการรักอย่างมีคุณค่า รักอย่างมี

วัฒนธรรมในวันแห่งความรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกรอบ
ประเพณีวัฒนธรรมไทยในวันแห่งความรัก ตลอดทั้งเห็นคุณค่าของการรักนวลสงวนตัวและการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-5)  

3.2  ส่งเสริมผ่านกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตผ่านกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 
3.2.1 โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/57 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการจัดโครงการโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 
2/57 โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้นิสิตได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาสังคม เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดทั้งเรียนรู้และปฏิบัติตนให้ห่างจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อันจะนําไปสู่ปัญหาของสังคม 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-6)  

3.2.2 โครงการไหว้พระสืบสานวัฒนธรรม 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ดําเนินการจัดโครงการไหว้พระสืบสานวัฒนธรรม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เข้าใกล้วัด เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความสําคัญของวัด ตลอดทั้งทําบุญไหว้พระ 
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-7) 

3.2.3 โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/57 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการจัดโครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต 

เพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/57 โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเห็นความสําคัญให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในการได้เป็น 
ส่วนหน่ึงที่ได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมและเกิดจิตสํานึกที่ดีในการทําตนให้เป็นประโยชน์ 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-8) 

3.2.4 โครงการทําบุญไหว้พระวันมาฆบูชา 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินการจัดโครงการทําบุญไหว้พระวันมาฆบูชา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเห็นความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้เรียนรู้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
ตามหลักพระพุทธศาสนา และทําบุญไหว้พระเน่ืองในวันสําคัญ 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-9) 
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3.2.5 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2556 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินการจัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2556 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเห็นความสําคัญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดทั้งการร่วมทําบุญและแห่เทียนพรรษา 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และความคิดเห็น 
ด้านความพึงพอใจของนิสิต และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ คือ จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มเป้าหมาย และความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3-10) 

3.3  ส่งเสริมผ่านการจัดประกวด มหาวิทยาลัยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตผ่านการประกวด ได้แก่
โครงการการประกวดการแต่งกายของนิสิตระดับคณะ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นิสิตได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายนิสิต โดยดําเนินการจัดโครงการการประกวดการแต่งกายของนิสิต
ระดับคณะ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตและคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและรณรงค์ 
การแต่งกายนิสิตให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ได้แก่ นิสิตโดยรวมของคณะแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2.8-3-11) 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

4.1  ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตด้านส่งเสริมผ่านการสร้างค่านิยม 
ที่ดี ได้แก่ 

4.1.1  โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (ประจําปีการศึกษา 2556) 
มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์ 

จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 100 (2.8-4-1) 
1.1.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ (ประจําปีการศึกษา 2556) 

มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 70.28 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์ 
จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 86.85 (2.8-4-2) 

1.1.3 โครงการจิตอาสาทําความดี ครั้งที่ 1/57  
มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์ 

จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 95.60 (2.8-4-3) 
1.1.4 โครงการปลูกต้นกล้าความดีนนทรีอาสา ครั้งที่ 1/57 

มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์ 
จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากร้อยละ 90.83 (2.8-4-4) 

1.1.5 โครงการรักอย่างมีคุณค่า รักอย่างมีวัฒนธรรมในวันแห่งความรัก 
มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์ 

จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 93.33 (2.8-4-5)  
4.2  ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตด้านส่งเสริมผ่านกิจกรรมนิสิต ได้แก่ 

4.2.1 โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/57 
มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 76 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์จากการ

เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 86.42 (2.8-4-6) 
4.2.2 โครงการไหว้พระสืบสานวัฒนธรรม 

มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์ 
จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากร้อยละ 94.62 (2.8-4-7) 
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4.2.3 โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/57 
มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์ 

จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 97.10 (2.8-4-8)   
4.2.4 โครงการทําบุญไหว้พระวันมาฆบูชา 

มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์ 
จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 89.47 (2.8-4-9) 

4.2.5  โครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2556 
มีจํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 และมีความคิดเห็นในส่วนนิสิตได้รับประโยชน์ 

จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 89.80 (2.8-4-10)  
4.3 ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตด้านส่งเสริมผ่านการประกวด ได้แก่  

โครงการการประกวดการแต่งกายของนิสิตระดับคณะ 
คณะกรรมการส่งเสริมวินัย ค่านิยมและบุคลิกภาพที่ดีของนิสิตพิจารณาตัดคะแนนการแต่งกายผิดระเบียบ

น้อยที่สุดและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งแสดงถึงคณะที่มีนิสิตแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยมากที่สุด        
(2.8-4-11) 

5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ นิสิตของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติในปีการศึกษา 2556 จํานวนทั้งส้ิน 156 คน (2.8-5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน  คะแนน  
สกอ.ที่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 คู่มือนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556 
2.8-2-1 คู่มือปฐมนิเทศนิสิตหอพัก คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2556 
2.8-2-2 ภาพการถ่ายทอด MV IDKU ผ่านจอ LED ของมหาวิทยาลัย 
2.8-2-3 ภาพโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556 
2.8-2-4 โครงการความรู้คู่ความดี 
2.8-2-5 โครงการทําดีตามคําพ่อสอน 
2.8-2-6 โครงการกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ประจําปี 2556 
2.8-2-7 โครงการสู่อ้อมกอดนนทรี ประจําปี 2556 
2.8-2-8 โครงการ Freshy day freshy night ประจําปี 2556 
2.8-2-9 ภาพถ่ายทอด IDKU ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ku.ac.th 
2.8-2-10 ภาพการติดสต๊ิกเกอร์ IDKU บนยานพาหนะรับ-ส่ง (รถรางนนทรี) ของมหาวิทยาลัย 
2.8-3-1 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556 
2.8-3-2 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 
2.8-3-3 โครงการจิตอาสาทําความดีเพ่ือ มก. คร้ังท่ี 1/57 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-3-4 โครงการปลูกต้นกล้าความดีนนทรีอาสา คร้ังท่ี 1/57 
2.8-3-5 โครงการรักอย่างมีคุณค่า รักอย่างมีวัฒนธรรมในวันแห่งความรัก 
2.8-3-6 โครงการปันรักสู่น้อง คร้ังท่ี 1/57 
2.8-3-7 โครงการไหว้พระสืบสานวัฒนธรรม 
2.8-3-8 โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพ่ือสภากาชาดไทย คร้ังท่ี 1/57 
2.8-3-9 โครงการทําบุญไหว้พระวันมาฆบูชา 
2.8-3-10 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2556 
2.8-3-11 โครงการการประกวดการแต่งกายของนิสิตระดับคณะ 
2.8-4-1 ประเมินผลโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556 
2.8-4-2 ประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 
2.8-4-3 ประเมินผลโครงการจิตอาสาทําความดีเพ่ือ มก. คร้ังท่ี 1/57 
2.8-4-4 ประเมินผลโครงการปลูกต้นกล้าความดีนนทรีอาสา คร้ังท่ี 1/57 
2.8-4-5 ประเมินผลโครงการรักอย่างมีคุณค่า รักอย่างมีวัฒนธรรมในวันแห่งความรัก 
2.8-4-6 ประเมินผลโครงการปันรักสู่น้อง คร้ังท่ี 1/57 
2.8-4-7 ประเมินผลโครงการไหว้พระสืบสานวัฒนธรรม 
2.8-4-8 ประเมินผลโครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพ่ือสภากาชาดไทย คร้ังท่ี 1/57 
2.8-4-9 ประเมินผลโครงการทําบุญไหว้พระวันมาฆบูชา 
2.8-4-10 ประเมินผลโครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2556 
2.8-5-1 ภาพมอบโล่โครงการการประกวดการแต่งกายของนิสิตระดับคณะ 

แหล่งข้อมูล  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป)  กองกิจการนิสิต  และกองกลาง 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองกิจการนิสิต 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป้าหมาย : ร้อยละ 80   
 

วิธีการคํานวณ 
 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x  100 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 
 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว และผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร (หักออกท้ังตัวต้ังและตัวหาร)  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาต้องบันทึกข้อมูลประวัติผู้สําเร็จการศึกษาและข้อมูลภาวะการหางานทํา
ของบัณฑิต ผ่านระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรบนเครือข่ายนนทรี ในช่วงก่อนรับพระราชทานปริญญา
บัตร (1–31 กรกฎาคม 2556) เป็นประจําทุกปี แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาเพียง 3 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา
เท่าน้ัน โดยผลการสํารวจข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 (รุ่นปีการศึกษา 2555) ที่ผ่านมาพบว่า ในการ
สํารวจรอบแรกบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําเพียงร้อยละ 64.96 ซึ่งผลการสํารวจในช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนถึง
มาตรฐานที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย  

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้มีการสํารวจข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานภาพการได้งานของบัณฑิต 
หลังจบการศึกษาแล้วเกือบ 1 ปี คือ ในช่วงเดือนธันวาคม 2556–กุมภาพันธ์ 2557 โดยการติดตามสอบถามจากบัณฑิต
โดยตรงทางโทรศัพท์ ซึ่งผลการสํารวจพบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทําเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88.08 (เพิ่มขึ้นจากการ
สํารวจครั้งแรกร้อยละ 23) 

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงจากบัณฑิตส่วนหน่ึงที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ แต่ยังมีบัณฑิตอีกส่วนหน่ึง 
ที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถติดต่อได้ เน่ืองจากบัณฑิตเปล่ียนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งในการดําเนินงานมีผลการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

 

วิทยาเขต/คณะ 

1) 2) 3) 4) 5) 6.1) 6.2) 6.3) 7) 8) 9) 10) 
ผู้ตอบ ผู้สําเร็จ บัณฑิต บัณฑิต ผู้มี ผู้ไม่ บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต ขอบเขต ร้อยละ คะแนน
แบบ การ ได้งาน ศึกษา งาน ประสงค์ อุปสมบท ติด ไม่ได ้ การ บัณฑิต  
สํารวจ ศึกษา  ต่อ เดิม ทํางาน  ทหาร ทํางาน สํารวจ ได้งาน  

ม.เกษตรศาสตร์ 9,722 10,272 6,711 1,088 498 471 14 32 908 7,619 88.08 4.40 
บางเขน 5,339 5,703 3,548 814 228 251 7 18 473 4,021 88.24 4.41 
กําแพงแสน 1,769 1,802 1,211 173 134 73 - 5 173 1,384 87.50 4.38 
ศรีราชา 2,036 2,161 1,528 86 98 111 6 5 202 1,730 88.32 4.42 
เฉลิมพระเกียรติฯ 578 606 424 15 38 36 1 4 60 484 87.60 4.38 
วิทยาเขตบางเขน 5,339 5,703 3,548 814 228 251 7 18 473 4,021 88.24 4.41 
เกษตร 346 355 224 57 20 18 - 1 26 250 89.60 4.48 
เทคนิคการสัตวแพทย์ 40 42 31 7 - 2 - -  31 100.00 5.00 
บริหารธุรกิจ 527 571 394 43 32 26 - 2 30 424 92.92 4.65 
ประมง 205 213 137 32 4 5 1 2 24 161 85.09 4.25 
มนุษยศาสตร ์ 452 506 297 55 26 28 - 2 44 341 87.10 4.35 
วนศาสตร ์ 237 246 187 24 10 7 - - 9 196 95.41 4.77 
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วิทยาเขต/คณะ 

1) 2) 3) 4) 5) 6.1) 6.2) 6.3) 7) 8) 9) 10) 
ผู้ตอบ ผู้สําเร็จ บัณฑิต บัณฑิต ผู้มี ผู้ไม่ บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต ขอบเขต ร้อยละ คะแนน
แบบ การ ได้งาน ศึกษา งาน ประสงค์ อุปสมบท ติด ไม่ได ้ การ บัณฑิต  
สํารวจ ศึกษา  ต่อ เดิม ทํางาน  ทหาร ทํางาน สํารวจ ได้งาน  

วิทยาศาสตร์ 411 438 223 127 12 18 2 1 28 251 88.84 4.44 
วิศวกรรมศาสตร ์ 1,180 1,244 805 146 53 53 1 3 119 924 87.12 4.36 
ศึกษาศาสตร ์ 116 124 83 12 6 6 - - 9 92 90.22 4.51 
เศรษฐศาสตร์ 626 665 414 95 24 24 - 4 65 479 86.43 4.32 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 68 71 51 3 8 3 - - 3 54 94.44 4.72 
สังคมศาสตร ์ 675 757 392 142 19 43 3 3 73 465 84.30 4.22 
สิ่งแวดล้อม 26 26 17 7 2 - - -  17 100.00 5.00 
อุตสาหกรรมเกษตร 430 445 293 64 12 18 - - 43 336 87.20 4.36 
วิทยาเขตกําแพงแสน 1,769 1,802 1,211 173 134 73 - 5 173 1,384 87.50 4.38 
เกษตร กําแพงแสน 414 421 243 80 31 17 - - 43 286 84.97 4.25 
วิทยาศาสตร์การกฬีา 51 51 41 7 - - - - 3 44 93.18 4.66 
วิศวกรรมศาสตร ์
กําแพงแสน 

393 407 286 27 30 12 - 3 35 321 89.10 4.45 

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

594 605 403 39 50 38 - 2 62 465 86.67 4.33 

ศึกษาศาสตรแ์ละพัฒน
ศาสตร ์

217 217 163 11 9 5 - - 29 192 84.90 4.24 

สัตวแพทยศาสตร ์ 100 101 75 9 14 1 - - 1 76 98.68 4.93 
วิทยาเขตศรีราชา 2,036 2,161 1,528 86 98 111 6 5 202 1,730 88.32 4.42 
วิทยาการจัดการ 1,153 1,221 838 50 56 80 1 1 127 965 86.84 4.34 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

88 133 75 2 4 2 1 - 4 79 94.94 4.75 

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 401 405 302 20 14 17 2 1 45 347 87.03 4.35 
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 394 402 313 14 24 12 2 3 26 339 92.33 4.62 
วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

578 606 424 15 38 36 1 4 60 484 87.60 4.38 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

110 112 87 2 1 5 - - 15 102 85.29 4.26 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

238 249 181 8 17 10 1 4 17 198 91.41 4.57 

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

230 245 156 5 20 21 - - 28 184 84.78 4.24 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย 
 ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ. ที่ 1 ร้อยละ 80 6,711 88.08 4.40 บรรลุ 7,619 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ในปีการศึกษา 2556 (รุ่นปีการศึกษา 2555) จําแนกตามวิทยาเขต/คณะ 

1-2 ระบบการบันทึกข้อมูลประวัติผู้สําเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทําของบัณฑิต (เปิดระบบเดือน
กรกฎาคม) 

1-3 รายละเอียดข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทําระดับปริญญาตรี บนเว็บไซต์ของกอง
แผนงาน  

แหล่งข้อมูล  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมาย :  ค่าเฉลี่ย 4.00   
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการคํานวณ  

 
 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

• การดําเนินงานศึกษาคุณภาพของบัณฑิตของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จดัทําวจิัยสถาบัน เรือ่งคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตร ีโท และเอก 
ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําป ีพ.ศ. 2556 (สํารวจบัณฑิตรุ่นปกีารศึกษา 2554) โดยมีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3. เพื่อศึกษาลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้างต้องการรับเข้าทํางานในองค์กร  โดยศึกษาในประเด็นตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นที่ประเมินในแต่ละด้านดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
              จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

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

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

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

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

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

ประยุกต์กับงานที่ทําหรือ
สถานการณ์ใหม่ๆ 

4. มีการนําความรู้อ่ืนที่เก่ียวข้องมาใช้
ในการทํางานนอกเหนือจากความรู้
ที่เรียน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความคล่องแคล่ว สามารถใช้ตัวเลขในการ
วิเคราะห์และแปลผล 

2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งฟัง พูด  อ่าน 
และเขียนได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 

3. สามารถใช้ภาษาไทยทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
ถูกต้องและสร้างสรรค์     

4. สามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /  
 คอมพิวเตอร์ เพ่ือแสวงหาความรู้และการส่ือสาร 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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 จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในทุกระดับปริญญาจํานวน 12,880 คน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน 
ได้จํานวนทั้ง 2,819 ชุด คิดเป็นร้อยละ 21.89 และสรุปเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินดังนี้ 
 

        คะแนนเฉลี่ยการประเมิน โดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 )   
วิทยาเขต/คณะ ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
รุ่นปี

การศึกษา
2554 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
ตรี โท 

และเอกที่
ได้รับการ
ประเมิน 

ร้อยละ
ของ

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

1.  
ด้าน

คุณธรรม
จริยธรรม

2.  
ด้าน

ความรู้

3.  
ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา

4.  
ด้าน 
ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.  
ด้าน 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวม 

ภาพรวมม.เกษตรศาสตร์ 12,880 2,819 21.89 4.23 3.96 3.92 4.19 3.97 4.07

1. วิทยาเขตบางเขน 8,084 1,782 22.04 4.27 4.00 3.96 4.20 4.00 4.10

คณะเกษตร 381 91 23.88 4.33 4.05 4.09 4.23 4.04 4.16
คณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ 

40 10 25.00 3.96 3.58 3.55 3.84 3.78 3.71

คณะบริหารธุรกิจ 1,229 255 20.75 4.20 3.88 3.88 4.14 3.88 4.01

คณะประมง 205 46 22.44 4.39 4.03 3.94 4.31 4.03 4.16

คณะมนุษยศาสตร์ 549 114 20.77 4.28 4.05 3.97 4.20 4.11 4.14

คณะวนศาสตร ์ 321 83 25.86 4.44 4.08 3.98 4.35 4.01 4.19

คณะวิทยาศาสตร์ 560 123 21.96 4.42 4.14 4.09 4.34 4.12 4.24

คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,661 342 20.59 4.18 3.90 3.87 4.14 3.95 4.02

คณะศึกษาศาสตร ์ 454 124 27.31 4.42 4.28 4.21 4.27 4.21 4.28

คณะเศรษฐศาสตร์ 828 167 20.17 4.27 4.05 4.09 4.18 4.06 4.13

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 75 21 28.00 4.14 3.80 3.67 4.01 3.71 3.88

คณะสังคมศาสตร ์ 1,060 227 21.42 4.18 3.94 3.97 4.14 3.95 4.04

คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 105 33 31.43 3.99 3.80 3.67 4.23 3.88 3.94

คณะสิ่งแวดล้อม 34 13 38.24 4.52 4.44 4.38 4.25 4.19 4.36

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 533 115 21.58 4.20 3.83 3.83 4.20 3.97 4.04
บัณฑิตวิทยาลัย 
(โครงการสหวิทยาการ) 

49 18 36.73 4.52 4.24 4.20 4.12 4.05 4.22

 2.วิทยาเขตกําแพงแสน 1,841 419 22.76 4.16 3.85 3.79 4.16 3.86 3.99

คณะเกษตร กาํแพงแสน 521 115 22.07 4.11 3.76 3.63 4.10 3.71 3.89

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 68 15 22.06 4.08 3.72 3.80 3.96 3.91 3.91
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

443 93 20.99 4.03 3.74 3.64 4.11 3.78 3.89
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        คะแนนเฉลี่ยการประเมิน โดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 )   
วิทยาเขต/คณะ ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
รุ่นปี

การศึกษา
2553 

ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
ท่ีทํางาน
และ มี
นายจ้าง 

ร้อยละ
ของ

ผู้สําเร็จ
การศึกษา

1.  
ด้าน

คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้าน
ความรู้

3.  
ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา

4. 
 ด้าน
ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5.  
ด้าน 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวม 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

646 147 22.76 4.28 3.95 3.94 4.21 3.97 4.09

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์

163 49 30.06 4.37 4.09 4.07 4.34 4.14 4.23

3. วิทยาเขตศรีราชา 2,132 447 20.97 4.22 3.91 3.88 4.21 3.91 4.05

คณะวิทยาการจัดการ 1,214 244 20.10 4.24 3.98 3.92 4.26 3.96 4.09
คณะวิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

296 61 20.61 4.23 3.88 3.83 4.25 3.85 4.02

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ศรีราชา 

412 88 21.36 4.13 3.73 3.73 4.17 3.76 3.95

คณะเศรษฐศาสตร์  
ศรีราชา 

109 32 29.36 4.23 3.91 3.96 4.08 3.89 4.01

วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

101 22 21.78 4.35 3.73 3.72 4.09 3.86 3.96

4. วิทยาเขตเฉลมิ 
    พระเกียรติ   
    จังหวัดสกลนคร 

823 171 20.78 4.18 3.85 3.73 4.14 3.81 3.96

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

110 22 20.00 4.16 3.89 3.81 4.15 3.86 3.99

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

402 80 19.90 4.15 3.81 3.66 4.10 3.75 3.93

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

311 69 22.19 4.20 3.89 3.76 4.19 3.86 4.00

 

 การคํานวณคะแนนในภาพรวม 
 
ดังนั้นค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

     = 
 

 
=                      

      
=    

 
 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินระดับปรญิญาตรี + ผลรวมค่าคะแนนประเมินบณัฑิตระดับปริญญาโท+ผลรวมค่าคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาเอก 
จํานวนบัณฑิตระดับระดับปริญญาตรี  + ปรญิญาโท + ปริญญาเอก 

(2,044*4.02) + (715*4.18) + (60*4.35) 
(2,044 + 715 + 60) 

4.07 

(** อ้างอิงรายการหลักฐานที่ 2-1 และหลักฐานที่ 2-2) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 2 ค่าเฉล่ีย  
4.00 

ค่าเฉล่ีย  
4.07  4.07 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2-1 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรี  ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพ สกอ./สมศ ปีการศึกษา 2556  ในเว็บไซต์ 
ของกองแผนงาน ท่ี http://www.planning.ku.ac.th ) 

2-2 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาโท และระดับปรญิญาเอก   
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ข้อมูลงานประกันคุณภาพ  บัณฑิตวิทยาลัย  http://www.grad.ku.ac.th/BV.php)  

2-3 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี   
พ.ศ. 2556 http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/cm_data_56/report_56.pdf 

แหล่งข้อมูล  :  นายจ้างของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองแผนงาน บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิชา 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 3 : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 20   
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท X 100 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(proceedings) 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 -    มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)  

มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน

ระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

อาเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ฐาน 
 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกวิทยาเขตรวม 1,796 คน  
เป็นบัณฑิตแผน ก จํานวน 814 คน และแผน ข จํานวน 982 คน มหาวิทยาลัยมอบให้บัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าที่
ประสานงานกับคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรวบรวมผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา  
ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2556 จําแนกตามระดับคุณภาพ รวมทั้งหมด 992 บทความ  
แบ่งตามระดับคุณภาพได้ดังนี้  
 1) ผลงานที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง จํานวน 0 บทความ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
 2) ผลงานที่มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  
จํานวน 502 บทความ คิดเป็นร้อยละ 50.60 ของจํานวนบทความระดับปรญิญาโท 
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 3) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 432 บทความ ร้อยละ 43.55 ของจํานวนบทความระดับปริญญาโท 
 4) ผลงานที่มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติจํานวน 58 บทความ คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของจํานวน
บทความระดับปริญญาโท 
 เมื่อคูณค่าถ่วงน้ําหนักแล้วรวมผลงานวิจัยคิดเป็น 633.00 คิดเป็นร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เท่ากับ 35.24 คิดเป็น 7.05 คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
การประเมิน ดังนี้ 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่านํ้าหนัก
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

จํานวน ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก
1 ผลงานที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ 0.25 - - 
2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (proceedings) 
0.50 502 251 

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาต ิ

0.75 432 324 

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1.00 58 58 
5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 0.125 - - 
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 - - 
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.50 - - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - 
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 - - 
10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 992 633 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 1,796 
12 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับ

การตพีิมพ์หรือเผยแพร ่
633 

13 ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่พีิมพ์หรอืเผยแพร่ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

35.24 

14 คะแนนที่ได้  35.24    X 5 = 7.05 
 25   

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สมศ. ที่ 3 ร้อยละ 20 633.00 ร้อยละ 
35.24 5.00 บรรลุ 1,796 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3-1 รายละเอียดผลงานท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2556 
แหล่งข้อมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิชา 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 4 : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 60   
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก X 100 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้  

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
1.00 - ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

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

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) มี  10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดง

โขนระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้

อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกวิทยาเขตรวม 140 คน 

มหาวิทยาลัยมอบให้บัณฑิตวิทยาลัย ทําหน้าที่ประสานงานกับคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา   
เพื่อรวบรวมผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2556 จําแนก 
ตามระดับคุณภาพ ตามที่ สมศ. กําหนด รวมทั้งหมด 169 บทความ แบ่งตามระดับคุณภาพได้ดังนี้ 

1) ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน 75 บทความ หรือร้อยละ 44.38 ของจํานวนบทความ
ระดับปริญญาเอก 

 



 

 
 

Ë¹ �Ò 159  
                    ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556  

2) ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus จํานวนมากถึง 94 บทความ หรือ
ร้อยละ 55.62 ของจํานวนบทความระดับปริญญาเอก 

เมื่อคูณค่าถ่วงน้ําหนักแล้วรวมผลงาน คิดเป็น 112.75 คิดเป็นร้อยละของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เท่ากับ 80.54 คิดเป็น 8.05 คะแนน   

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

จํานวน ผลรวมถ่วง
นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาตหิรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 75 18.75 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 94 94.00 

3 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 0.125 - - 
4 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 - - 
5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 0.50 - - 
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - 
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 - - 
8 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 169 112.75 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 140 
10 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
112.75 

11 ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีิมพ์หรอืเผยแพร่ ของผู้สําเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

80.54 

 
12 

 
คะแนนที่ได้ 

 80.54 X 5 
 50 

= 8.05 
  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  

สมศ. ที่ 4 ร้อยละ 60 112.75 ร้อยละ 
80.54 5.00 บรรลุ 140 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4-1 รายละเอียดผลงานท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2556 
แหล่งข้อมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  บัณฑิตวิทยาลัย  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 4.45   
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารยป์ระจํา 
                อาจารย์ทัง้หมด 

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่านํ้าหนัก
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

จํานวน ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก
1 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 0 49 0 
2 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง ผศ. 1 1 1 
3 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง รศ. 3 3 9 
4 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง ศ. 6 1 6 
5 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 2 807.5 1,615 
6 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และดาํรงตําแหน่ง ผศ. 3 144 432 
7 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และดาํรงตําแหน่ง รศ. 5 121.5 607.5 
8 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท และดาํรงตําแหน่ง ศ. 8 6 48 
9 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 5 763.5 3,817.5 
10 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง ผศ. 6 533.5 3,201 
11 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง รศ. 8 364.5 2,916 
12 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง ศ. 10 41.5 415 
13 ผลรวม 2,836 13,068 
14 การพัฒนาคณาจารย์ 4.61 

15 คะแนนที่ได้       4.61  = 3.84 
         6 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  คะแนน  
สมศ. ที่ 14 ค่าเฉล่ีย 4.45 ค่าเฉล่ีย 4.61 3.84  บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-1 ตารางสรุปจํานวนอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 
แหล่งข้อมูล  :  กองการเจ้าหน้าท่ี 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองการเจ้าหน้าท่ี   
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญต่อภารกิจด้านการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเสมอมาภายใต้คําขวัญ
ที่ว่า “นิสิต คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยยังคงดําเนินการภายใต้นโยบายด้านกิจการ
นิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการภายใต้ทิศทางของกรอบนโยบายตลอดจน
แผนปฏิบัติการตามนโยบายด้านกิจการนิสิตดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินงานด้านพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตและการเตรียมความพร้อม
นิสิตสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่มุ่งการบูรณาการการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของนิสิตผ่านองค์การบริหาร องค์การนิสิต 
เพื่อให้การพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง รวมทั้งการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานิสิต
ของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการจัดบริการนิสิต การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต การพัฒนาระบบการให้คําปรึกษานิสิต และ 
การดําเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการดําเนินงาน เพื่อให้กลไกดังกล่าวมีความ
เข้มแข็งในการดําเนินภารกิจที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ส่งผลต่อการพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ด้านพัฒนานิสิต 
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์นั้น มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิตดําเนินภารกิจและจัดตั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบภารกิจในด้านน้ี 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก.จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินแสดง 
ดังตาราง 2.5 
 
ตาราง 2.5 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
สกอ. 
3.1 

ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
3.2 

ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

มก. 
3.3 

ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ตัวบ่งช้ีท่ีไม่นํามาคิดคะแนนภาพรวมองค์ประกอบ ได้แก่ ตัวบง่ช้ี มก. ท่ี 3.3 
 
  

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

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
  3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
  4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

การจัดบริการสนองความต้องการของนิสิต 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้วางระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล      

ข่าวสาร ดังน้ี 
 

1. ระบบและกลไก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 

2.  นโยบายด้านกิจการนิสิต          พัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือนิสิต 4 วทิยาเขต   
  1) ให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจํานําข้าว    
  2) โครงการสนับสนุนทุนค่าครองชีพนิสิตจากการทํางาน   
  3) การให้ความดูแลช่วยเหลือนิสิตพิการ 

                                           พัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
          

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

คณะ 
สํานักงานเลขานุการคณะ 
• งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
• งานกิจการนิสิต 

 

งานบริการและสวัสดิการ 
•  หน่วยกองทุนสวัสดภิาพ   

นิสิต

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
• หน่วยส่งเสริมวินัยและภูมิคุ้มกัน    
   นิสติ 
• หน่วยพัฒนาศักยภาพนิสิต 

งานแนะแนวและจัดหางาน 
• หน่วยให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตนิสิต 
• หน่วยนิสิตพิการ 
• หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูล  

เพ่ือการมีงานทํา 
• หน่วยทุนการศึกษา 
• หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืม          

เพ่ือการศึกษา 
• หน่วยส่งเสริมประสบการณ์และ

พัฒนาทักษะอาชีพนิสิต 
• หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

งานหอพัก
• อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 

คณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต 

คณะกรรมการกิจการนิสิต 
• คณะอนุกรรมการด้านการดูแลและช่วยเหลือนิสิต 
• คณะอนุกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
• คณะอนุกรรมการตึกพักหอพัก 
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ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต มหาวิทยาลัยได้มีการจัดบริการ 

ให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตควบคู่กันไป โดยสามารถพิจารณาจากภารกิจที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 

1.1 หน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย  
1.1.1 กองกิจการนิสิต ทําหน้าที่ดูแลภาพรวมทางด้านบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว 

การใช้ชีวิตของนิสิต ดังนี้ 
1.1.1.1 การบริการให้คําปรึกษาดูแลและช่วยเหลือนิสิต โดยงานแนะแนวและจัดหางาน ทําหน้าที่

ให้บริการให้คําปรึกษาแก่นิสิตทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต บริการให้คําปรึกษา วางแผนการเรียน ติดตามผลการเรียน
ของนิสิตที่อยู่ในความดูแล  ประสานงานกับอาจารย์และผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนของนิสิต โดยการให้คําปรึกษานั้น
นอกจากการมาพบด้วยตนเองแล้ว  ยังมีการให้บริการให้คําปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์  hot line สายด่วน “มีปัญหาปรึกษาเรา” 
เพื่ อช่ วย ในการบรร เทาทุ กข์  และสร้ า งความสบายใจ เส มื อนมี เพื่ อน เ คี ยงข้ า ง ในการ คิ ดแก้ ไ ขปั ญหา
(http://gosakaset.wix.com/takecareclub) นอกจากการให้คําปรึกษาแล้ว การจัดโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตนั้นก็ถือเป็นอีกบริการที่จัดให้นิสิตเป็นประจําทุกภาคการศึกษา ประกอบด้วย โครงการพัฒนานิสิตเพื่อพัฒนา
ทักษะการดําเนินชีวิต โครงการสู่เป้าหมายด้วยสีสันความรู้สึก โครงการแบบทดสอบเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางอาชีพ 
โครงการเพิ่มพลังแรงใจแรงกายด้วยการนอน (3.1-1-1) และโครงการพัฒนาเทคนิคการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
โครงการสําคัญที่ช่วยสร้างเครือข่ายด้านการให้คําปรึกษา โดยการพัฒนาทักษะการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่นิสิตเพื่อให้
สามารถดูแลช่วยเหลือทั้งตนเองและเพื่อนรอบข้างได้ (3.1-1-2)  
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านกิจการนิสิตที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกการให้
คําปรึกษา ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนแก่นิสิตที่เป็นบุตรของชาวนาซึ่งได้รับความเดือดร้อน 
จากโครงการจํานําข้าว (3.1-1-3) โครงการสนับสนุนทุนแก่นิสิตตามโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนิสิตจากการทํางาน  
(3.1-1-4) และสําหรับนิสิตพิการ มีบริการแยกสอบ  สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนรู้ 
จัดหานิสิตอาสาช่วยสนับสนุนการเรียน (3.1-1-5) เป็นต้น 
  ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือนิสิตจะเป็นไปตามระบบดูแลและช่วยเหลือนิสิต โดยงานแนะแนวและ
จัดหางานได้รับมอบหมายหน้าที่ในคณะอนุกรรมการด้านการดูแลและช่วยเหลือนิสิต ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยซ่ึงมีภารกิจ
สําคัญ 5 ขั้นตอน ตาม KASET Model ประกอบด้วย การปรับตัวในรั้วเกษตร การรู้จักนิสิตเป็นรายบุคคล การช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล การส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ และการส่งต่อนิสิต (3.1-1-6) 

1.1.1.2 การจัดกิจกรรมแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการก้าวแรก 
สู่บัณฑิตยุคใหม่  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งผลให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมการเรียน การทํากิจกรรม เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-1-7) และ
โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีให้กับนิสิตรวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจมีความรักความผูกพันต่อสถาบันและเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนก้าวสู่ 
การเป็นบัณฑิต ที่มีคุณภาพของสังคม (3.1-1-8) เช่นเดียวกับนิสิตตึกพักหอพักของมหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตหอพัก (3.1-1-9) จัดทําคู่มือแนะนํานิสิตหอพัก (3.1-1-10)  และการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาตึกพักหอพักเพื่อให้การ
ดูแลช่วยเหลือแก่นิสิตอย่างใกล้ชิด (3.1-1-11) 

1.1.1.3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต จัดโครงการ 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่นิสิต เช่น โครงการทักษะการจับประเด็น (3.1-1-12) โครงการบริหารเวลา 4 ปี ใน มก. (3.1-1-13) และโครงการ
ทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (3.1-1-14) ค่ายคุณธรรมนําสุขครั้งที่ 1 (3.1-1-15) และโครงการ Walk rally  
เพื่อสุขภาพ (3.1-1-16) เป็นต้น 

1.1.2 สํานักทะเบียนและประมวลผล ทําหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาบริการงานด้านการศึกษาและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกประเภท อาทิเช่น บริการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา บริการเตรียมความพร้อมก่อนการ
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ลงทะเบียน จัดให้มีระบบติดตามผลการลงทะเบียนเรียน บริการคําถาม-คําตอบด้านการเรียนแก่นิสิต โดยมีข้อมูลทั้งด้าน
การเรียน ครอบครัวและบุคคลที่มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ในกรณีที่นิสิตมีปัญหา 

1.2 หน่วยงานระดับคณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดมาตรฐานภาระงานของอาจารย์ซึ่งนอกจาก
งานสอนตามหลักสูตรแล้ว ยังมีภาระงานในการพัฒนานิสิตในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักที่อาจารย์ต้องเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบและให้คําแนะนําเรื่องวิธีการเรียนการค้นคว้า และให้คําปรึกษาด้านการวางแผน
ให้สอดคล้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ (3.1-1-17) อาทิเช่น คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ 
การแนะแนวมีการเปิดหน่วยฝึกปฏิบัติและวิจัย การปรึกษาทางจิตวิทยา “ศูนย์สู่ขวัญ”สําหรับให้การปรึกษาทางจิตวิทยา 
แก่นิสิต ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป (3.1-1-18) มีการจัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศของคณะ เช่น คณะประมง จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 (3.1-1-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นวิศวกร (3.1-1-20) 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต มหาวิทยาลัยมีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
แก่นิสิตทั้งข้อมูลบริการด้านกิจการนิสิตและข้อมูลบริการด้านวิชาการ ดังนี้ 

2.1 ประเภทของข้อมูลที่ถ่ายทอดสู่นิสิต  
 2.1.1 ข้อมูลบริการด้านกิจการนิสิต เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียน การดําเนินชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย  

ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทําหนังสือคู่มือนิสิตสําหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นประจําในทุกปีการศึกษา โดยนิสิตจะ
ได้รับในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในคู่มือจะให้ข้อมูลด้านการ
บริการสนับสนุนการศึกษาและการบริการสนับสนุนการใช้ชีวิตที่จําเป็นต่อนิสิต ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
กฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ข้อมูลด้านทุนการศึกษา การให้คําปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือนิสิต  
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต และบริการจัดหางาน เป็นต้น (3.1-2-1) คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต 
ยุคใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(3.1-2-2) 

2.1.2 ข้อมูลบริการด้านวิชาการ นิสิตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 
ได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://www.ku.ac.th) โดยมอบหมายสํานักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่ให้
ข้อมูลด้านวิชาการแก่นิสิต เช่น ข้อมูลเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการศึกษา รายวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษา ตารางสอบ และข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น โดยสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (www.registrar.ku.ac.th) นอกจากนี้ยังมีสํานักหอสมุด ทําหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในทุก
แขนงวิชาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการทั้งที่เป็น Traditional Library ที่ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศ
ฉบับพิมพ์ และรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-library สําหรับให้บริการแก่นิสิตอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและ
บุคคลทั่วไป โดยสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักหอสมุด (http://www.lib.ku.ac.th/) 

2.2 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีดังนี้   
  2.2.1 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.ku.ac.th) เว็บไซต์ของคณะและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเช่ือมโยงจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้    
   2.2.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (LED) ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณที่นิสิตสามารถพบเห็นได้อย่าง

ชัดเจน อาทิ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ส่ีแยกใกล้โรงอาหารกลาง 2 และบริเวณประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัยเพื่อทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ (3.1-2-3) 

  2.2.3  ส่ือส่ิงพิมพ์  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําหนังสือคู่มือสําหรับนิสิตเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นคู่มือ 
สําหรับดําเนินชีวิตทางการศึกษา การทํากิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น คู่มือนิสิต (3.1-2-1) 
ข่าวกองกิจการนิสิต (3.1-2-4)  
   2.2.4  บริการส่งข้อความส้ัน (sms) ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถมาขอรับบริการส่งข้อความ
ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้  โดยทางกองกิจการนิสิตรับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งข้อมูล 
ซึ่งจะมีฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของนิสิตทุกคนแบ่งตามช้ันปี  ซึ่งสะดวกในการจัดส่งข้อมูลได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หน่วยงานต้องการ (3.1-2-5)  
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   2.2.5 รถประชาสัมพันธ์เคล่ือนที่  ซึ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและองค์กรของนิสิต สามารถขอรับบริการ 
รถประชาสัมพันธ์เคล่ือนที่ เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นไปยังนิสิตได้ โดยกองกิจการนิสิตได้รับ
มอบหมายเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ (3.1-2-6) 
   2.2.6 บริการสายด่วน (hot line)  เพื่อให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่มีปัญหาวิกฤติและ
ต้ อ งการความช่ ว ย เห ลือ เ ร่ ง ด่ วน โดยประชา สัมพั นธ์ หมาย เลข โทร ศัพท์ ไ ว้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ กอ งกิ จก า ร นิ สิ ต
(http://www.sa.ku.ac.th/) เว็บไซต์หน่วยให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต (http://gosakaset.wix.com/ 
takecareclub) และหนังสือคู่มือนิสิตซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 1 จะได้รับในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 
   2.2.7 ส่ือออนไลน์ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการจัดทําส่ือออนไลน์เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถติดต่อส่ือสารโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เช่น การสร้างแฟนเพจของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การทําส่ือประชาสัมพันธ์ทั้งภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหวเพื่อลงในส่ือออนไลน์นั้นๆ 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต มหาวิทยาลัยมีการประสานงาน 
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสนับสนุน 
ให้จัดโครงการที่เป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนิสิต  โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 กองกิจการนิสิต  มีหน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทํา  และหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ
นิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน  เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งเน้นจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
พัฒนาภาวะผู้นํา  และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นิสิต ดังนี้ โครงการเยี่ยมชมอาชีพอิสระสัญจรสําหรับนิสิต  
ครั้งที่ 2 (3.1-3-1) โครงการเสริมทักษะงานอาชีพ รุ่นที่ 2 (3.1-3-2) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมประสบการณ์ 
สร้างบัณฑิตคุณภาพเพ่ืองานอาชีพ รุ่นที่ 1 (3.1-3-3) และฝึกอบรมเสริมทักษะอิสระเพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (3.1-3-4)  
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน (3.1-3-5) และโครงการพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการความคิด  (3.1-3-6) เป็นต้น 

3.2 หน่วยงานระดับคณะ มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางวิชาชีพ และส่งเสริมคุณธรรมตามหลัก
วิชาชีพ เช่น  คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการสอบทักษะการพูดภาษาจีน HSKK (3.1-3-7) คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เอพลัส ครั้งที่ 10 (3.1-3-8) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตด้านปศุสัตว์ (3.1-3-9) คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเยี่ยมชมการดําเนินงานบริษัท (Company Visit) บริษัท
ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) (3.1-3-10) นิทรรศการวันธุรกิจการเกษตร  ซึ่งประกอบด้วย การสัมมนาธุรกิจ
มะพร้าว และการประกวดร้านค้าของนิสิต และโครงการเรียนรู้เทคนิคการเขียน Resume เทคนิคการสัมภาษณ์งาน จากมือ
อาชีพ (3.1-3-11) และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมการเขียน Super Resume พิชิตตําแหน่งงาน ปีการศึกษา 
2556 ครั้งที่ 1 (3.1-3-12) เป็นต้น 

3.3 หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย เช่น สํานักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัย 
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล (3.1-3-13) โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์จริงในอาเซียน (3.1-3-14) สถาบันขงจื้อ  
จัดโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เรื่อง คําในภาษาจีน (บรรยายเป็นภาษาจีน) (3.1-3-15) สํานักบริการ-
คอมพิวเตอร์ จัดโครงการตกแต่งภาพกับ  Photo Application for iOS (สําหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
(3.1-3-16) เป็นต้น 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ดังนี้ 
 4.1  ประเภทของข้อมูลที่ถ่ายทอดสู่ศิษย์เก่า 
  4.1.1 ข้อมูลกิจการมหาวิทยาลัย อาทิ ข้อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน ซึ่งจะเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (www.ku.ac.th)  และเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (www.oku.sa.ku.ac.th) เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิจการมหาวิทยาลัย 
  4.1.2  ข้อมูลกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ อาทิ กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพผ่าน Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ บริการข้อมูลตําแหน่งงาน 
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และการสมัครงานผ่านเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (www.oku.sa.ku.ac.th) และเว็บไซต์หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูล 
เพื่อการมีงานทํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.jobsa.ku.ac.th) สํานักหอสมุด มีบริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
แก่ศิษย์เก่าให้บริการอยู่ในห้อง Eco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปาการ โดยรวบรวมข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร  
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การสมัครงาน และบริการ labtop เพื่อการค้นคว้าข้อมูล (http://www.lib.ku.ac.th/ 
web/index.php/th/service-m/2012-05-25-09-13-24/alumni-space) 
 4.2  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีดังนี้   

  4.2.1 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.ku.ac.th) เว็บไซต์ของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.oku.sa.ku.ac.th)  ซึ่งให้บริการข้อมูลขา่วทุนการศึกษา ข่าวการรับ
สมัครงานทั้งภาครัฐและเอกชน ข่าวการจัดโครงการและฝึกอบรม และมหาวิทยาลัยได้จัดทํา KU e-News 
(http://calendar.ku.ac.th) และ KU News (http://news.ku.ac.th/) ซึ่งเป็นปฏิทินกิจกรรมที่รวบรวมกิจกรรม
โครงการ การฝึกอบรม ข่าวการศึกษาต่อ ประกาศมหาวิทยาลัย ข่าวรางวัลความภาคภูมิใจ และการรับสมัครงานภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อศิษย์เก่าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้สะดวกและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

   4.2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต จัดส่ง E-mail ไปยังศิษย์เก่า
เพื่อสอบถามภาวะการมีงานทําของศิษย์เก่าตามฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่มีการรวบรวมไว้  

  4.2.3 Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องในการการติดต่อส่ือสารที่ทันเหตุการณ์ ศิษย์เก่า
สามารถส่ือสารหรือให้ข้อเสนอแนะกลับมายังมหาวิทยาลัยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะประกอบไป
ด้วยข่าวสารของมหาวิทยาลัย การจัดอบรมสัมมนา ข่าวรับสมัครงาน ทุนการศึกษาต่อ และเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างของศิษย์เก่าแต่ละรุ่นกับนิสิตปัจจุบันผ่านส่ือออนไลน์   

5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ และวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์สําหรับศิษย์เก่า โดยแบ่งเป็นประเภทของกิจกรรมที่จัด ดังนี้   

5.1  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทํา มหาวิทยาลัยมอบหมายหน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทํา   
กองกิจการนิสิต จัดโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 23 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตช้ันปีสุดท้าย
และศิษย์เก่าได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านอาชีพ  ได้พบกับผู้ประกอบการ บริษัทชั้นนําและน่าเช่ือถือ  (3.1-5-1)  เป็นต้น 

5.2  กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และงานวิจัย เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการพัฒนาความรู้ให้แก่นิสิตเก่า 
ซึ่งดําเนินการโดยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Preference Testing with a “No Preference”  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่แบบที่มีทางเลือก “No Preference” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์   
ปริญญาวิวัฒน์กุล จาก Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วม
พัฒนาการอุดมศึกษาไทย และเป็นนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร (3.1-5-2) สํานักงานบริการวิชาการ จัดโครงการจัดการ
ความรู้ด้านบริการวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาธุรกิจ (3.1-5-3)  เป็นต้น 

5.3  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานภายในที่ทําหน้าที่จัดกิจกรรม การอบรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการวิชาชีพและอาชีพอิสระ เช่น สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดหลักสูตรการทําเกษตรอินทรีย์ แบบวิถี
พอเพียง  (3.1-5-4) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจัดโครงการกองทุนตั้งตัวได้ รุ่นที่ 2  (3.1-5-5)   

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตในการใช้บริการระบบกลไกการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม เพื่อประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 โดยการ
จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการระบบกลไกการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ 
ประจําปีการศึกษา 2556 ส่งไปยังทุกคณะเพื่อสรุปวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย (3.1-6-1) โดยมีนิสิตตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 2,402 คน พบว่า 
 6.1 การให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากับ 3.69 
อยู่ในระดับดีซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดโดยข้อคําถามเรื่องการเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่นิสิตด้วย
ความเต็มใจจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน มีค่าคะแนนสูงสุดคือ 3.90 และข้อคําถามเรื่องการเอาใจใส่ ให้ความ
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ช่วยเหลืออย่างสมํ่าเสมอและติดตามผลในบางกรณีจากบุคลากรในคณะหรือหน่วยงานด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย  
และระบบการลงทะเบียนนิสิตผ่านเครือข่าย มีค่าคะแนนน้อยที่สุดคือ 3.41 

6.2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากับ 3.63 อยู่ในระดับดีซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดโดยข้อคําถามเรื่องความสะดวกในการเข้ารับบริการข้อมูลข่าวสารมีค่าคะแนนสูงสุด คือ 3.70 
และข้อคําถามเรื่องมีช่องทางสําหรับนิสิตในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าน้อยที่สุด
คือ 3.54 

6.3 การให้บริการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉล่ียความ 
พึงพอใจ เท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดโดยข้อคําถามเรื่องความรู้ทักษะและประสบการณ์ 
ที่ได้รับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีค่าคะแนนสูงสุด คือ 3.69 และข้อคําถามเรื่องจํานวนกิจกรรมที่จัดมีเพียงพอ 
กับจํานวนนิสิตที่สนใจ มีค่าน้อยที่สุด คือ 3.54 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการสนองความ
ต้องการของนิสิต มหาวิทยาลัยได้นําผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการดูแลและช่วยเหลือนิสิต เพื่อให้ได้รับทราบและ 
นําผลดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนิสิตต่อไป (3.1-7-1) และ
สําหรับหน่วยให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านการดูแลและช่วยเหลือนิสิต ได้ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (3.1-7-2)  

7.1 ประเด็นการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย มีบุคลากร 2 กลุ่ม ทําหน้าที่ 
ในการวางแผนการจัดโครงการสัมมนา ได้แก่ 

  7.1.1 บุคลากรที่ทําหน้าที่ด้านการให้คําปรึกษา บริการนิสิตพิการ งานทุนการศึกษา และงานด้านจัดหา
งานจากกองกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต  

7.1.2 บุคลากรด้านกิจการนิสิตจากทุกคณะ 
เพื่อประชุมหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละประเด็นด้านการดูแลช่วยเหลือนิสิต รับทราบถึงนโยบายของ

มหาวิทยาลัย เรียนรู้ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากร
มีทิศทางในการดําเนินงาน  เกิดระบบการดูแลและช่วยเหลือนิสิตที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

7.2  ประเด็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย งานแนะแนวและจัดหางาน ได้เพิ่มช่องทางในการ 
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก โดยเพิ่มช่องทางในเว็บไซต์หน่วยให้คําปรึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังหน่วยได้โดยตรงและเป็นความลับ และ
มุ่งประชาสัมพันธ์เรื่องบริการ hot line สายด่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้นิสิตได้ติดต่อส่ือสาร 

7.3 ประเด็นการให้บริการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย งานแนะ
แนวและจัดหางานจะดําเนินการเพิ่มจํานวนกิจกรรมที่จัด ให้เพียงพอต่อจํานวนนิสิตที่สนใจ โดยโครงการใดที่นิสิตสนใจ 
เป็นจํานวนมากจะพิจารณาแบ่งจัดกิจกรรมเป็นรุ่นๆ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น รวมทั้งมีการกําหนด
ปฏิทินการจัดโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกวันในการเข้าร่วมและสามารถบริหารจัดการ
เวลาของตนเองได้ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.ที่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 โครงการหน่วยให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 
3.1-1-2 โครงการพัฒนาเทคนิคการเป็นเพ่ือนท่ีปรึกษารุ่นท่ี 6 
3.1-1-3 บันทึกข้อความขออนุมัติให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการจํานําข้าว 
3.1-1-4 ประกาศกองกิจการนิสิตเรื่องรับสมัครนิสิตขอรับความช่วยเหลือโดยการทํางานตอบแทน 

ตามโครงการสนับสนุนทุนค่าครองชีพนิสิตจากการทํางาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1-1-5 บันทึกรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยบริการนิสิตพิการ  

กองกิจการนิสิต เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
3.1-1-6 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3.1-1-7 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556  และสรุปผลการดําเนินงาน 
3.1-1-8 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2556 
3.1-1-9 โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก  ประจําปีการศึกษา 2556 
3.1-1-10 คู่มือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
3.1-1-11 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพักนิสิต 
3.1-1-12 โครงการทักษะการจับประเด็น  
3.1-1-13 โครงการบริหารเวลา 4 ปี ใน มก.    
3.1-1-14 โครงการทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 
3.1-1-15 ค่ายคุณธรรมนําสุขคร้ังท่ี 1 
3.1-1-16 โครงการ Walk rally เพ่ือสุขภาพ 
3.1-1-17 คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข  

พุทธศักราช 2556 
3.1-1-18 หน่วยฝึกปฏิบัติและวิจัยการปรึกษาทางจิตวิทยา“ศูนย์สู่ขวัญ”                

(http://ku-educationalpsychologyandguidance.blogspot.com/2013/04/blog-post.html) 
3.1-1-19 โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศคณะประมง ปีการศึกษา 2556 
3.1-1-20 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร 
3.1-2-1 คู่มือนิสิตประจําปีการศึกษา 2556 
3.1-2-2 คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 
3.1-2-3 บันทึกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1-2-4 ข่าวกองกิจการนิสิต 
3.1-2-5 บันทึกข้อความ  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อความผ่าน SMS ไปยังมือถือของนิสิต 
3.1-2-6 แบบขอใช้รถประชาสัมพันธ์กองกิจการนิสิต 
3.1-3-1 โครงการเย่ียมชมอาชีพอิสระสัญจรสําหรับนิสิต คร้ังท่ี 2 
3.1-3-2 โครงการเสริมทักษะงานอาชีพรุ่นท่ี 2 
3.1-3-3 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมประสบการณ์สร้างบณัฑิตคุณภาพเพื่องานอาชีพ รุ่นท่ี 1 
3.1-3-4 การฝึกอบรมเสริมทักษะอิสระเพ่ือประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
3.1-3-5 โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน  
3.1-3-6 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความคิด 
3.1-3-7 โครงการจัดสอบทักษะการพูดภาษาจีน HSKK 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-3-8 โครงการพัฒนาศกัยภาพนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เอพลัส คร้ังท่ี 10    
3.1-3-9 โครงการพัฒนาศกัยภาพนิสิตด้านปศุสัตว์ 
3.1-3-10 โครงการเย่ียมชมการดําเนินงานบริษัท (Company Visit) บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด 

(มหาชน)      
3.1-3-11 นิทรรศการวันธุรกิจการเกษตรและโครงการเรียนรู้เทคนิคการเขียน Resume เทคนิคการสัมภาษณ์งาน 

จากมืออาชีพ 
3.1-3-12 โครงการฝึกอบรมการเขียน Super Resume พิชิตตําแหน่งงาน ปีการศึกษา 2556 คร้ังท่ี 1 
3.1-3-13 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล  
3.1-3-14 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในอาเซียน 
3.1-3-15 บรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเร่ือง คําในภาษาจีน (บรรยายเป็นภาษาจีน) 
3.1-3-16 โครงการตกแต่งภาพกับ  Photo Application for iOS     

 (สําหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
3.1-5-1 โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ คร้ังท่ี 23 
3.1-5-2 การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเร่ือง Preference Testing with a “No Preference”  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่แบบท่ีมีทางเลือก “No Preference” 
3.1-5-3 โครงการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ  ทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาธุรกิจ 
3.1-5-4 หลักสูตรการทําเกษตรอินทรีย์  แบบวิถีพอเพียง 
3.1-5-5 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจัดโครงการกองทุนต้ังตัวได้ รุ่นท่ี 2   
3.1-6-1 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการระบบกลไกการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล

ข่าวสารสารสนเทศประจําปีการศึกษา 2556 
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการดูแลและช่วยเหลือนิสิต  
3.1-7-2 บันทึกช่วยจํา รายงานการประชุมหน่วยให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 

แหล่งข้อมูล  :  กองกิจการนิสิต และสํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝายบริการการศึกษา) 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองกิจการนิสิต 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
เป้าหมาย : 6  ข้อ   

         

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม

ท่ีดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 
2 ประเภท สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- กจิกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน  
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

  
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ด้านบําเพ็ญประโยชน์และพัฒนาจิตอาสา 

- คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

- คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ด้านกีฬา 

- คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ด้านวิชาการ และพัฒนาสมรรถนะนิสิต 

- คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- คณะอนุกรรมการส่งเสริมการดําเนินงานตึก
พัก/หอพัก 

- คณะอนุกรรมการประสานงานด้านประกัน
คุณภาพ 

หน่วยต่าง ๆ ในงานกิจกรรมนิสิต 
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การ

บริหาร องค์การนิสิต และสภา
ผู้แทนนิสิต 

- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมสโมสร
นิสิต 

- หน่วยส่งเสริมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ 

- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

รองอธกิารบดีฝา่ยกิจการนิสติ 
และพัฒนากายภาพ 

คณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มก.

คณะกรรมการกิจการนิสิต 

อธิการบดี 

คณะ 

งานกิจกรรม
นิสิตคณะ 

กองกิจการนิสิต 

งานกิจกรรมนิสิต

องค์การนิสิต 

สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหาร
องค์การนิสิต 

สโมสร
นิสิต 

ชมรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ชมรมด้าน
บําเพ็ญ

ประโยชน์ 

ชมรมด้าน
กีฬา 
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ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้ 
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

ทุกด้าน มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนานิสิต เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนานิสิต พ.ศ. 2556  ดังนี้ 

1. นําแนวทางจากประเด็นข้อเสนอแนะ จากข้อมูลการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 3 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผน คือ 

1.1 มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทาง ภารกิจและแผนการดําเนินการในทุกด้านที่ชัดเจน ทั้งการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 มหาวิทยาลัยควรถ่ายทอดความมุ่งหวัง ทิศทางและแนวทางการพัฒนานิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 
เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบและเห็นทิศทางร่วมกัน 

1.3 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่มุ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการเตรียม
สมรรถนะที่เพียงพอ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ 

2. นําแนวทางการดําเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ด้านการจัดทํา
แผนพัฒนานิสิต มาใช้ในการจัดทําแผน ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอไว้ว่า แผนพัฒนานิสิตควรมีการกําหนดเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัด มีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตามผลการดําเนินงาน การประเมินผล และการจัดทํา
แผนพัฒนา 

3. จากการระดมความคิดของคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประกอบไป
ด้วยผู้บริหารวิทยาเขตและผู้บริหารด้านกิจการนิสิตทุกวิทยาเขต 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดทําแผนพัฒนานิสิตเพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินงานของแต่ละวิทยาเขต โดยกําหนดประเด็นที่ให้แต่ละวิทยาเขตได้ดําเนินการพัฒนานิสิต           
ใน 5 ประเด็นสําคัญ ดังนี้  
 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลก โดยเน้นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะ
การส่ือสาร ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างวัฒนธรรม 
 2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการทํางาน โดยเน้นกิจกรรมที่มุ่ง
เสริมสร้างความเป็นผู้นํา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะคุณภาพ 
 3) สร้างโอกาสให้นิสิตได้สร้างสรรค์ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ในเวทีการแข่งขันทุกระดับ ทั้งใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ หรือในระดับนานาชาติ 
 4) เตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน ด้าน “กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเป็นคณะทํางาน” เพื่อรองรับ
การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฉบับปรับใหม่ของมหาวิทยาลัย 
 5) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต ด้วยการจัดโครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ การจัดให้
มีการประเมินคุณภาพการดําเนินกิจกรรมนิสิตระดับองค์กร และการจัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินกิจกรรมนิสิต 
ซึ่งในแผนพัฒนานิสิต มก. พ.ศ. 2556 ได้กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
เอาไว้ และมอบหมายให้ทุกวิทยาเขตดําเนินการ  

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต มหาวิทยาลัยโดยคณะอนุกรรมการ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพในคณะกรรมการกิจการนิสิต ดําเนินการได้จัดทําคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
(3.2-2-1) เพื่อรวบรวมความรู้ที่จําเป็นในการนําหลักการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 มาตรฐานไปใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมนิสิตได้อย่างมีประสิทธิผล โดยได้ดําเนินการจัดส่งคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตให้แก่องค์กรนิสิตทุกองค์กร 
รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตตลอดปีการศึกษา 
2556 ได้แก่ กิจกรรมอบรมการเขียนรายงานการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (SSR) และอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมวิธีการเขียนรายงานการประเมิน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต (SSR) ให้แก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต ให้ถูกต้องและเป็นไปใน
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แนวทางเดียวกัน (3.2-2-2) โครงการประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556–พฤษภาคม 2557 เพื่อกระตุ้นให้องค์กรนิสิตเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมนิสิตให้มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง ยกย่อง ให้กําลังใจแก่องค์กรนิสิตที่ได้นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจดักิจกรรมนิสิต
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพ่ือให้องค์กรนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดําเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพระหว่างองค์กรนิสิต (3.2-2-3) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคล่ือน 
การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นิสิตของสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เพื่อกระตุ้นให้องค์กรนิสิตเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมนิสิตให้มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง และเพื่อให้องค์กรนิสิตได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพระหว่างองค์กรนิสิต/
นิสิตของสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา (3.2-2-4) โครงการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพองค์กร
กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556–พฤษภาคม 2557 
ซึ่งสโมสรนิสิตวิทยาเขตบางเขนทั้ง 16 คณะ ได้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินฯ และขยายผลโครงการตรวจประเมินฯ 
ไปสู่ทุกวิทยาเขต รวม 4 วิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงาน และประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินการตามแผนขององค์กรกิจกรรมนิสิตตาม 6 เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานในปีต่อไป (3.2-2-5) 

3. มีการส่งเสริมให้ นิสิตนําความรู้ ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ ดําเนินการ 
โดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
ภายใต้การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพในคณะกรรมการกิจการนิสิต ในส่วน
กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการส่งเสริม ดังต่อไปนี้ 

1. ให้แนวคิดประกันคุณภาพอยู่ในวิถีการดําเนินกิจกรรมของนิสิต ด้วยการปรับแบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติ
โครงการ (แบบฟอร์ม กนส.1) (3.2-3-1) ซึ่งนิสิตทุกองค์กรกิจกรรมนิสิตต้องใช้ประกอบการดําเนินกิจกรรมในการขอ
อนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย การปรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้เพิ่มหัวข้อที่นิสิตต้องนําเสนอ โดยเพิ่มหัวข้อ ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ และแนวทางการประเมิน เพื่อให้นิสิตได้นึกถึงประเด็นดังกล่าว ในการดําเนินกิจกรรม และได้ปรับแบบฟอร์ม
การสรุปผลการดําเนินกิจกรรม (แบบฟอร์ม กนส.2) (3.2-3-2) เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลในเรื่องของดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ด้วย 

2. มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายมอบหมายให้สภาผู้แทนนิสิตในทุกวิทยาเขต ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและ 
ตรวจประเมินคุณภาพการดําเนินงานขององค์กรกิจกรรมนิสิตที่สังกัดองค์การบริหาร องค์การนิสิต 

3. เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมขององค์การนิสิตได้พัฒนาคุณภาพในระดับองค์กร จึงกําหนดให้จัดโครงการตรวจ
ประเมินระบบประกันคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 โดยกําหนดให้
สโมสรนิสิตทุกคณะของวิทยาเขตบางเขน ซึ่งมีทั้งส้ิน 16 คณะ ได้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินฯ และขยายผลโครงการ
ตรวจประเมินฯ ไปสู่ทุกวิทยาเขต รวมทั้งได้จัดโครงการประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 
2556 โดยจัดแบ่งประเภทของการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งผลการจัดประกวดมีโครงการที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก 
6 ผลงาน และรางวัลระดับดี 7 ผลงาน ซึ่งมีกิจกรรมที่ดําเนินการตามหลักประกันคุณภาพครบทั้ง 5 ประเภท อาทิ 

3.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น “โครงการค่ายอาสาควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชน เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” ซึ่งจัดโดยสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ดําเนินการระหว่างวันที่ 3–9 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
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เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านวิชาชีพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้บริหารฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่สัตว์เล้ียง บริการทําหมันสุนัขและแนวเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดและการแพร่กระจายของโรคในทางอ้อม เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน บริการตรวจสุขภาพสัตว์เล้ียงและให้คําแนะนําในการเล้ียงสัตว์อย่างถูกวิธี 
รวมทั้งเพื่อเก็บสถิติประชากรสุนัขและแมวที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเน่ือง (3.2-3-3) 

3.2 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ เช่น การแข่งขันกรีฑาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4  
ซึ่งจัดโดยชมรมกรีฑา ดําเนินการระหว่างวันที่ 10–13 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ โครงการน้ี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีดี ตลอดจนให้นิสิตได้นํา
กีฬากรีฑาไปประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
(3.2-3-4) 

3.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยสโมสรนิสิต
คณะวนศาสตร์ ดําเนินการระหว่างวันที่ 21–25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบถึงความสําคัญของของศาสตร์ทางด้าน 
ป่าไม้ เพื่อให้เยาวชนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ปละสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (3.2-3-5) 

3.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  โครงการฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมนิสิตรุ่นใหม่ รุ่นที่ 16    
ซึ่งจัดโดยสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้นํานิสิตได้เพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่สําคัญ 
ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นําที่ดี เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการส่ือสาร การทํางานร่วมกับผู้อื่น (3.2-3-6) 

3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ค่ายรักษ์ช้าง...สร้างป่า ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดยชมรมรักษ์ช้างไทย 
ดําเนินโครงการระหว่างวันที่ 17–27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม 
การเล้ียงช้างของชาวกุยซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิปญัญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสามารถส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการ
รวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองได้ ตลอดจนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
แหล่งอาหารของช้างอันเป็นการแก้ปัญหาช้างในระดับต้นเหตุ (3.2-3-7) 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
และระหว่างสถาบันอื่นๆ ดังนี้ 
 4.1  การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบัน : สภาผู้แทนนิสิต วิทยาเขตบางเขน ได้จัดทําโครงการสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประกันคุณภาพ 4 วิทยาเขต (3.2-4-1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการทําประกัน
คุณภาพ แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันของสภาผู้แทนนิสิตและองค์การบริหาร องค์การนิสิต ในแต่ละวิทยาเขต เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทําประกันคุณภาพภายในองค์กร ตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กร 
อื่นๆ ได้ รวมทั้งเพื่อระดมความคิดในการสร้างกลไกประกันคุณภาพ ตลอดจนชี้แจงให้ทราบถึงมาตรฐานคุณภาพกิจกรรม
นิสิต และนโยบายการบริหารกิจกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
           4.2  การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบัน : มหาวิทยาลัยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือการร่วม
จั ดกิ จกรรมประกัน คุณภาพระห ว่า งสถาบั นกั บสถา บันอุ ดม ศึกษา  จํ านวน  13  สถาบัน  ประกอบด้ วย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งใน 
ปีการศึกษา 2556 เครือข่ายการประกันคุณภาพดังกล่าวได้จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคล่ือน
การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นิสิตของสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  
(3.2-2-4) ในวันที่  5 กุมภาพันธ์ พ .ศ .  2557 ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กองกิจการนิสิต  อาคารระพีสาคริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งการดําเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อกระตุ้นให้องค์กรนิสิตเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมนิสิตให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้
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องค์กรนิสิตได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพระหว่างองค์กรนิสิต/นิสิตของสถาบันเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการทุกสถาบัน ซึ่งมีนิสิตนิสิตเข้าร่วมจํานวนทั้งส้ิน 118 คน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  มหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อประเมินความสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 กรกฏาคม  
พ.ศ. 2557 (3.2-5-1) ซึ่งผลการประเมินพบว่า 
 5.1 มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายของแผนพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2556 ไว้ 3 ด้าน คือ 
  5.1.1 ทุกวิทยาเขตมีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามทิศทางที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
นิสิตของมหาวิทยาลัย 
  5.1.2 ทุกวิทยาเขตมีความพร้อมในการดําเนินงานด้าน “กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็น
คณะทํางาน” 
  5.1.3 องค์กรกิจกรรมนิสิตทุกวิทยาเขตได้รับการยกระดับคุณภาพในการดําเนินงาน 
 5.2 จากการประมวลสรุปการดําเนินงานด้านพัฒนานิสิต จากฝ่ายกิจการนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต ดังกล่าว พบว่า 
ทุกวิทยาเขตได้ดําเนินการตามแผนพัฒนานิสิต ครบทุกวิทยาเขต 
 5.3 จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานทั้ง 4 วิทยาเขต พบประเด็นปัญหาร่วม ดังนี้ 
  5.3.1 บุคลากรที่จัดและดําเนินงาน ตลอดจนนิสิตที่ดําเนินกิจกรรมยังขาดความรู้และทักษะที่เพียงพอ 
ในการจัดโครงการและกิจกรรม ตลอดจนความเข้าใจในรายละเอียดของเน้ือหากิจกรรมยังไม่มากพอ เนื่องจากบางเร่ือง 
ต้องรอผลสรุปของการดําเนินงานจากวิทยาเขตบางเขน เช่น ในเรื่องของ “การเสริมสร้างทักษะการเป็นคณะทํางาน” และ 
“การดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพในการดําเนินกิจกรรมนิสิต” 
  5.3.2 การทําความเข้าใจร่วมกันในการดําเนินงานตามแผนพัฒนานิสิตยังไม่มากพอ 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2557 วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 (3.2-6-1) เพื่อประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง สําหรับ
การดําเนินงานในปี พ.ศ. 2557  ดังนี้  
 6.1 เนื่องจากแผนพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ดําเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย หากการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ประสบผลสําเร็จ จะเป็นต้นทุนที่ดี 
ในการสร้างความเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมนิสิตในระยะยาว จึงเห็นควรให้คงทิศทางดังกล่าว  
ในแผนพัฒนานิสิต ปี พ.ศ. 2557 
 6.2 เนื่องจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะประกาศตัวบ่งชี้คุณภาพใหม่ 
ในการประกันคุณภาพ ภายนอก รอบที่ 4 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวในกระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างมาก เช่น กําหนดให้นิสิตทุกระดับทั้งปริญญาตรี โท และเอก ต้องมีกิจกรรมและ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  
ไม่น้อยกว่า ปีละ 50 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องเตรียมการในทุกวิทยาเขต จึงเห็นควรเพิ่มแผนพัฒนานิสิตอีก 1 ข้อ 
คือ ให้ทุกวิทยาเขตดําเนินการจัดเตรียมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เพียงพอต่อการเข้าร่วมของนิสิต ตามข้อกําหนดของ  
สมศ. 
 6.3 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่มุ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในด้านการเตรียม
สมรรถนะที่เพียงพอ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.ที่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 2/2556 
3.2-2-1 คู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
3.2-2-2 กิจกรรมอบรมการเขียนรายงานการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (SSR) และอบรมผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
3.2-2-3 โครงการประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 
3.2-2-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นิสิตของ

สถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
3.2-2-5 โครงการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพองคก์รกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2556 
3.2-3-1 แบบฟอร์ม กนส.1 
3.2-3-2 แบบฟอร์ม กนส.2 
3.2-3-3 โครงการค่ายอาสาควบคุมและปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 
3.2-3-4 โครงการแข่งขันกรีฑาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 
3.2-3-5 โครงการค่ายกล้าไม้ในเมือง คร้ังท่ี 11 
3.2-3-6 โครงการฝึกอบรมผู้นํากิจกรรรมนิสิตรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 16 
3.2-3-7 โครงการค่ายรักษ์ช้าง สร้างป่า คร้ังท่ี 16 
3.2-4-1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ 4 วิทยาเขต 
3.2-4-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นิสิตของ

สถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
3.2-5-1 สรุปและประเมินผลแผนพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
3.2-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2557 

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

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
  2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์

ท่ีปรึกษา 
  3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  

เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
  4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา

ทุกปี 
  5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ  5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้มี คํา ส่ัง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 550/2555 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.3-1-1) โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและกายภาพ เป็นรองประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตต่างๆ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทน 
จากคณะวิชา และผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ สํานักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการการศึกษา  
กองกิจการนิสิต เป็นกรรมการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ให้สอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและด้านกิจการนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ
และวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง และเสนอแต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจตามความจําเป็นและตามความเหมาะสม    
 2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย 
มีการจัดทําข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 หมวด 7 ว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต (3.3-2-1) คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2549)  
(3.3-2-2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พุทธศักราช 2556) (3.3-2-3) ที่แสดงถึง
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา จรรยาบรรณ หน้าที่ข้อปฏิบัติ เทคนิคในการให้คําปรึกษาและเครื่องมือ
ข้อมูลสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ http://www.advisor.ku.ac.th (3.3-2-4) นอกจากนี้ 
ในระดับคณะมีการดําเนินการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ อาทิเช่น มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ที่ปรึกษา มีข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 มีโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการ
จัดเตรียมแฟ้มประจําตัวนิสิตใหม่และแบบการให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมอบที่ปรึกษานิสิตใหม่ทุกคน 
ไฟล์ข้อมูลคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นเว็บไซต์ มีเอกสารประกอบการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในวันพบผู้ปกครองนิสิต  
มีโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือนิสิต สมุดบันทึกการให้คําปรึกษา โครงการสัปดาห์ศิษย์พบครู โครงการ
เสวนาเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตที่มีความต้องการพิเศษ การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการให้คําปรึกษา การล็อกระบบ
การลงทะเบียนไม่ให้นิสิตที่เกรดเฉล่ียต่ํากว่า 2.00 ลงทะเบียน หากไม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนระบบลงทะเบียน มก.  
มีแบบกรอกข้อมูลสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะจากโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมนิสิต มีแบบบันทึกข้อมูล
นิสิตสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา มีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก.ปี 2556 มีการตรวจสอบผลการเรียน สถานภาพของนิสิตในที่
ปรึกษาผ่าน website มีฐานข้อมูลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่อํานวยความสะดวกไว้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ  
มีโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา การทําตารางสอนติดหน้าห้องเพื่อให้นิสิตเข้าพบ มีโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
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ปริญญาตรี โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี มอบแบบบันทึกการให้คําปรึกษา/แนะนําคู่มือหลักสูตร   
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน www.src.ku.ac.th, www.ms.src.ku.ac.th มีตารางการให้คําปรึกษาที่หน้าห้องพักอาจารย์ 
มีช่องทางการให้คําปรึกษาผ่านระบบ Social network เช่น Face book, Line  และ Twitter  เป็นต้น 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ 
ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมีวาระแจ้ง 
เพื่อทราบ 3 เรื่อง ได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 องค์ประกอบ
ที่ 3 ตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3 ซึ่งมีผลการดําเนินงานครบตามเป้าหมาย 5 ข้อ รายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ 
ที่ปรึกษาจากระบบประเมินการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้นและภาคปลาย ประจําปีการศึกษา 2556 
และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2556) พร้อมทั้งมีวาระพิจารณา 1 เรื่อง 
ได้แก่ ร่างแผนการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 (3.3-3-1) 
โดยที่ประชุมมีข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิตนั้น ควรเพิ่มข้อคําถามปลายเปิดเพื่อให้นิสิต
ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

สําหรับการดําเนินงานในระดับคณะมีการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี
กําหนดการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง ได้แก่ คณะวนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเทคนิคสัตวแพทย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา มีการ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละ 3-4 ครั้ง เช่น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร  และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
มหาวิทยาลัยได้มีคําส่ังที่ 550/2555 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย (3.3-4-1) มีขอบข่ายหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิตมีการ
ประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และในระดับคณะมีการติดตามและประเมินผล ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาทิ เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะวนศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
มีสรุปผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย และ
นําข้อเสนอแนะของนิสิตที่ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน มาปรับปรุงต่อไป มีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาใน 
วันประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจัดเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินการให้คําปรึกษาแก่นิสิต
ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนิสิตปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ มีการประเมินผลระบบ
การให้คําปรึกษาประเมินโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตทั้ง 4 ชั้นปี โครงการติดตามคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและการให้บริการของ คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน จัดทําระบบ
การประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีโครงการนิสิต
พบอาจารย์ที่ปรึกษาปีละ 2 ครั้ง คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน www.src.ku.ac.th, 
www.ms.src.ku.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา มีโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาใส่ใจนิสิต ภาคต้น 
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาใส่ใจนิสิต ภาคปลาย คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา นําผลประเมินมาปรับปรุง 
โดยมีการเพิ่มเติมการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและแสดงความคิดเห็นในระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา จัดทําแบบประเมินให้นิสิตประเมินอาจารย์ในที่ปรึกษาของตนเอง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
มีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีรายงานสรุปความพึงพอใจของ
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นิสิตที่มีต่อการให้บริการระบบการให้คําปรึกษาและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานสรุปความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
 5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย  
มีบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.13102/ว.6524 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ/วิทยาเขต (3.3-5-1) และมีการประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินการและพิจารณาหารือแนวทางการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบให้คําปรึกษาวิชาการแล้ว ยังมีมอบหมาย 
ให้ผู้แทนคณะและวิทยาเขตนําผลการประเมินทั้งจากการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ในการปรับปรุงระดับคณะและ
วิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการประชุมเพื่อนําผลการประเมินในกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการ อาทิเช่น คณะศึกษาศาสตร์ มีคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการฯ นําผลการประเมินระบบฯ และแนวทาง
การปรับปรุงระบบ จากโครงการสัมมนาอาจารย์เสนอผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการ นําผลการประเมินโครงการซ่ึงต้องให้ผู้เข้าร่วมประเมินผลภายหลังการเสร็จส้ินโครงการน้ันมาพิจารณา 
หาแนวทางในการปรับปรุงเครื่องมือ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการ
รายงานผลการประเมินโครงการวันปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ นําสรุปผลการประเมินโครงการเข้าที่ประชุมประจําเดือน
เพื่อนํามาปรับปรุง คณะวิทยาศาสตร์ มีการสัมมนาอาจารย์ใหม่ นําผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาของปีที่ผ่านมา  
ที่มีการประเมินโดยนิสิต โดยนําสรุปภาพรวมของผลการประเมินมาอภิปรายและชี้แนะแนวทางการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ของนิสิต แนวทางในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการนําสรุปผล 
การประเมิน จากผู้ปกครองนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีขึ้นและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองนิสิต คณะส่ิงแวดล้อม มีการจัดประชุมคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการและ
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกชั้นปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ คณะเทคนิคการ- 
สัตวแพทย์ มีการนําผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เพื่อร่วมกันหา
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้คําปรึกษาแก่นิสิตให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณะเกษตร กําแพงแสน มีการ
จัดทําข้อมูลทางเว็บไซต์ของคณะเกษตร กําแพงแสน โดยให้นิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทางเว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์-
และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีแนวทางการดําเนินงานแก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการที่ได้รับข้อมูลจากโครงการ
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน มีโครงการสัมมนาอาจารย์ ผู้สอน 
ระดับปริญญาตรี การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน มีการนําผลการประเมินจากการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมตลอดจนแนวทาง
ในการให้คําปรึกษาแก่นิสิต และมีการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ  
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน www.src.ku.ac.th, www.ms.src.ku.ac.th  
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา มีการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
วิทยาเขตศรีราชา มีการนําผลสรุปการประเมินเข้าประชุมเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดทําแบบประเมิน
ภาพรวมระบบให้คําปรึกษานิสิต ประจําปีการศึกษาและได้มีการนําผลการประเมิน รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 และหาแนวทางการปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ. ที่ 3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 550/2555 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 
3.3-2-1 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ  .ศ . 2548 หมวด 7       ว่าด้วย

สิทธิและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.3-2-2 คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2549) 
3.3-2-3 คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พุทธศักราช 2556) 
3.3-2-4 เคร่ืองมือข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์ 

http://www.advisor.ku.ac.th 
3.3-3-1 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การประชุมคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
3.3-4-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 550/2555 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย   
3.3-5-1 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0513.13102/ว .6524 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง ขอความ

อนุเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะ/วิทยาเขต 
แหล่งข้อมูล  :  งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา)  
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การวิจัยเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญและดําเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน  

โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการบริหารงานวิจัยเชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยในทุกวิทยาเขต  
ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจน
การบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
ดังเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” โดยอาจารย์ นักวิจัย 
ในมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และเผยแพร่ถ่ายทอดสู่สังคม  
ทั้งในวงวิชาการ และการใช้ประโยชน์ ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนฐานรากมาอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งจากผลงานที่ปรากฏ ทําให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก  
ด้านการเกษตร อาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพในด้านการพัฒนางานวิจัย การจัดการความรู้จากงานวิจัย และเงินสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพครอบคลุมตั้งแต่การจัดหางบประมาณอุดหนุนการวิจัย 
จากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ ระบบและกลไกการบริหารจัดการทุนวิจัย การสนับสนุนกลุ่มวิจัยและ
ทรัพยากรวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชน การบูรณาการกระบวนการวิจัย
กับการเรียนการสอน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อนําสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัยและมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ.จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ  
ผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คะแนน อยู่ในระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.6 

 

ตารางที่ 2.6 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
สกอ. 
4.1 

ระบบและกลไก    
การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
4.2 

ระบบและกลไก    
การจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 
4.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

คะแนน
เฉลี่ย 4.51  

คะแนนเฉลี่ย  
4.52 

คะแนนเฉลี่ย 
4.52   4.52 4.52 

สมศ. 
5 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนน
เฉลี่ย 4.51  

คะแนนเฉลี่ย 
4.54 

คะแนนเฉลี่ย 
4.54   4.54 4.54 

สมศ. 
6 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ  
20 

474 ร้อยละ 
15.52 

474 ร้อยละ  
15.52   3.88  3.88 3,054 3,054 

สมศ. 
7 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพ 

ร้อยละ  
8 

214.25 ร้อยละ 
7.02 

214.25  

ร้อยละ 
7.02   3.51 3.51 3,054 3,054 

คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 4.41  
คะแนน 

4.41 
คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ดี ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ë¹ �Ò 183  
                    ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556  

ตัวบ่งชี้สกอ.ที ่4.1 :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
เป้าหมาย   :   7 ข้อ 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
  4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

อย่างน้อยใน ประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา

      และสนับสนุนการวิจยัฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
(visiting professor) 

  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบัน 

 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นงานวิจัย 
ในระดับงานวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ งานวิจัยประยุกต์ และงานวิจัยพัฒนาทดลอง ซึ่งผลผลิตที่ได้มีการนําผลงานวิจัย
ไปพัฒนาและต่อยอดในระดับเชิงพาณิชย์สู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งนําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการเกษตร มีการจัด
ฝึกอบรมวิชาชีพสู่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา อีกทั้งยังนําผลงานวิจัยที่ได้ไปตีพิมพ์และเผยแพร่เป็น
เอกสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการทุนวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัยและ             
ชุดโครงการวิจัย การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์/นักวิจัย/
นักวิชาการในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีแผนการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อนําไปส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยให้เจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนางานวิจัย   

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยรับผิดชอบ 
และกํากับดูแล โดยคณะกรรมการนโยบายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกํากับด้านนโยบาย ทิศทาง และกรอบแนว
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และงานวิจัยที่ได้รับการส่ังสมมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายทศวรรษ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  
ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนําในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มี
อํานาจต่อรองในประชาคมโลก” โดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะขับเคล่ือนไปยังเป้าหมายหลักในฐานะมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในอนาคต รวมทั้งการเป็น
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มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล (4.1-1-1) โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.)        
เป็นหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ (4.1-1-2) การ
ดําเนินงานอยู่ภายใต้การกํากับด้านนโยบายและแผน ตลอดจนระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย 
โดยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-1-3) และในปีนี้ได้มีการปรับปรุง 
ระเบียบขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการงานวิจัยในปัจจุบัน กล่าวคือ ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานวิจัยเงินอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556  (4.1-1-4) ทั้งนี้ในระดับคณะวิชาและสถาบันวิจัยเฉพาะ
ทาง มีระบบและกลไกการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยที่สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ/คณะกรรมการประจําสถาบันทําหน้าที่วางแผนและติดตามการดําเนินงานของหน่วยงาน 
สําหรับการบริหารงานวิจัยในวิทยาเขตต่างๆ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานกลาง
หรือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและประสานการดําเนินงานวิจัยของทุกวิทยาเขต  

ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต/
ผลลัพธ์ และกลยุทธ์ด้านการวิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพ่ือการใช้ประโยชน์ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) และมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจําปี พ.ศ.     
2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-1-5) ซึ่งในด้านการวิจัยจะเกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้  

-  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย  
 เป้าประสงค์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยขั้นสูง และสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็น

เลิศ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ง 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อความต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและ
ประเทศและเป็นผู้นําในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน และกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบ
สนับสนุนวิจัย   

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ง  
2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ และกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ  
โดยมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และรายงานการวิเคราะห์         
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ไตรมาสที่ 4 และภาพรวมตลอดปีงบประมาณ  
(4.1-1-6)  

 นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยและการบริหารงานวิจัย รวมทั้งขณะนี้ได้มีการ
พัฒนา/ปรับปรุงกรอบแนวทางการวิจัยให้สอดคล้อง และสอดรับกับความต้องการในการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดทําเป็นยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 
ซึ่งได้รวมประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยตามรูปแบบแผนวิจัยแม่บท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไว้ด้วย  
(4.1-1-7) 

ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัย มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (4.1-1.8) 
รวมทั้ งกํ าหนดแผนความต้องการภาพรวมงานวิ จั ยของมหาวิทยา ลัย  (แบบ  ว -6 )  โดยทุนอุดหนุนวิ จั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณโดยตรง สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

• กําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย  
การกําหนดขอบเขตต่าง ๆ ดังนี้ เป้าหมายการวิจัย ประเภท/กลุ่มโครงการวิจัย คุณสมบัติของผู้อํานวยการ 
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ชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย นอกจากนั้นได้กําหนดให้การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและการเสนอขอรับทุนต้อง
ผ่านระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย (KURM) และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอของบประมาณ  
การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การรับทุนวิจัย การเบิกจ่ายเงินวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย การบริหารเครื่องมือและสถานที่
ในการวิจัย การบริการสารสนเทศงานวิจัย การส่งรายงานวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการ การตีพิมพ์เผยแพร่
และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (4.1-1-9)    

• แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ 
การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 3) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. โครงการวิจัย
เชิงพื้นที่ (4.1-1-10)    

• กําหนดแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัยย่อยภายในชุดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. รวมทั้งกําหนดรูปแบบของการใช้แบบประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี 2556 (4.1-1-11)  

• การทําสัญญารับทุน และการเบิกจ่ายเงินวิจัย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อสร้าง
ผลงานวิจัยที่มี คุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก .  ได้กํ าหนดข้อแนะนําในการรับทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดประกอบด้วย การรับทุนอุดหนุนวิจัย การขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวิจัย การส่ง
รายงานผลการวิจัย การเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนวิจัย (4.1-1-12)  

• การกําหนดกระบวนการและขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย มีแนวทางและ      
เกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยที่ชัดเจน เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุน
วิจัย มก.  (4.1-1-13)  

• ในทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. ได้มีการสร้างระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย มก. (KURDI : Research Management System, KURM)  
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการวิจัย และการจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัยที่เสนอขอและรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ครบวงจร 
และเป็นการพัฒนาการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบ่งการใช้งานของระบบออกเป็น 2 ระบบ คือ 1) ระบบ
บริหารจัดการโครงการวิจัย สําหรับนักวิจัย และ 2) ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย สําหรับผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (KURM) ไปยังระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(NRPM) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Pre-audit Proposal Evaluation) 
การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย (Ongoing Monitoring) การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย (Post-audit Evaluation) การใช้
งานของโปรแกรมฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย มก. เริ่มนํามาใช้งานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  เป็นต้นมา และ
จนถึง ณ ปัจจุบันได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก และ
ง่ายต่อการใช้งาน จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการติดตามโครงการเพื่อการดําเนินงานระบบฐานข้อมูลบริหาร
จัดการงานวิจัย มก. (Project Tracking System: KURDI_PTS) จุดประสงค์เพื่อใช้สําหรับการตรวจสอบขั้นตอนการ
ดําเนินงานของระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ของการ
ดําเนินงานในระบบฯ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบที่มาและการไหลเวียนของข้อมูลได้ว่าอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการส่วนใด 
และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างของการไหลของข้อมูลในระบบที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพคล่อง และ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วน ตรวจสอบสถานการณ์ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง 
เพื่อเป็นการประมวลผลการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย (4.1-1-14)  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
วิจัย วงเงินทั้งส้ิน 158,563,900 บาท และงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มก. จํานวน 10,871,698 บาท เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ จากคณะ/สถาบัน/สํานัก ทุกวิทยาเขตในโครงการวิจัยประเภท/กลุ่ม
ต่างๆ เช่น โครงการวิจัย 3 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสังคมและพฤติกรรม
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ศาสตร์ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ โครงการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน)  
กลุ่มโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ฯลฯ (4.1-1-15)  

การประสานและบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติชัดเจน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย 
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยา ลัย เกษตรศาสตร์  พ .ศ .  2547  ซึ่ ง ได้ มี การปรับปรุ ง ให ม่ตามประกาศ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 (4.1-1-16)  ดําเนินการประสานการเสนอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุน  
ต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานในบางโครงการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจํานวนทั้งส้ิน 967 โครงการ 
งบประมาณ 1,617,852,368 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557) (4.1-1.17) 

 นอกจากน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลทุนอุดหนุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกท่ีนักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการ
รวบรวมผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกฯ ซึ่งได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ 
การนําเข้าข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากแหล่งทุนต่างๆ เชื่อมโยงไปสู่ระบบการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงิน
วิจัยให้กับนักวิจัยเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลไปแล้ว และใช้งานจริง 
ในปัจจุบัน และยังต้องมีการพัฒนาต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ จนส้ินสุดกระบวนการและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ (4.1-18) 

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยให้กลุ่มโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย 
รุ่นใหม่ ประจําปี 2556 ซึ่งมีจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร จํานวนทั้งส้ิน 44 โครงการ เป็นเงิน 6,000,000 บาท 
(4.1-1-19) ทั้งที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง จํานวน  8 โครงการ และโครงการวิจัยใหม่จํานวน 36 โครงการ โดยมหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติเงินรายได้ส่วนกลาง มก. (4.1-1-20) ให้ดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามประกาศหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 (4.1-1-21) โครงการวิจัยมีลักษณะเป็น
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่างๆ ในอัตราส่วน 3 : 1 การพิจารณา
จัดสรรทุนวิจัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 (4.1-1-22) การทําสัญญารับทุน การส่งรายงานผลการวิจัย การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัย และการเบิกจ่ายเงินวิจัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. (4.1-1-9) 

มหาวิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือทางการวิจัยในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์นักวิจัย 
รุ่นใหม ่โดยทุนพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. สกอ. กับ มก. ในอัตราส่วน 
1 : 1 : 1 และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. กับ มก. ในอัตราส่วน 1 : 1 ซึ่งปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556      
ได้ร่วมสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จํานวน 29 โครงการ เป็นเงิน 4,813,666 บาท      
(4.1-1-23) 

การประสานการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มีการ
ประสานในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ในการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย
เสนอขอสนับสนุนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จํานวน 
2 โครงการ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จํานวน 1 โครงการ และบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 โครงการ ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณา (4.1-1-24) 

ในด้านการสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนวิจัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการทําวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(International Journal) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย 
จากงบอุดหนุนวิจัย มก. จํานวน 10 ล้านบาท และเงินรายได้ส่วนกลาง มก. จํานวน 5 ล้านบาท มีการประกาศหลักเกณฑ์
การรับสมัครทุนวิจัย ประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจําตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับทุนฯ 
(4.1-1-25) นอกจากนั้นมีการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
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ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่ งมีการคัดเลือกนิ สิตปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นผู้ช่วยวิจัย 
ในโครงการ (4.1-1-26) 

ทั้งนี้ ในบางคณะวิชา มีการสนับสนุนทุนให้แก่นิสิตในการทําวิจัย โดยเป็นส่วนหน่ึงของวิชาปัญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ์ และโครงการพิเศษอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพและประสบการณ์ในด้านการวิจัย (4.1-1-30) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้รับมอบหมายให้จัดทําโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดทําเป็นโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินการบริหาร
จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในกิจกรรมแผนการดําเนินงานได้มีการติดตามประเมินการบริหาร
จัดการงานวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ทั้งจากนักวิจัยและคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย (4.1-1-27) 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในลักษณะของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Center of Excellence) ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีจํานวน 10 ศูนย์ ตามโครงการความ
ร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ จํานวน 2 
ศูนย์ ทั้งนี้การดําเนินการอยู่ภายใต้การประสานงานโดยศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้รับการสนับสนุน
งบดําเนินการรวม 15,000,000 บาท (อุดหนุนวิจัย มก. 10 ล้าน บาท และเงินรายได้ส่วนกลาง 5 ล้านบาท รายละเอียดสืบค้น
ได้ที่ http://nec.psd.ku.ac.th และเอกสารแนะนําศูนย์) (4.1-1-28) นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งสถาบันวิทยาการขั้น
สูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Institute for Advanced Studies : KUIAS) ซึ่งประกอบด้วย
ศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อการเกษตรและอาหาร 2) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 3) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมเคมีอาหารและการเกษตร และ 
4) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินงานตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ในรูปแบบการรับเป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย โดยบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาจากคณะ 
สถาบันต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และบุคลากรวิจัย (สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่ 
http://nru.ku.ac.th และเอกสารแนะนําสถาบันฯ) (4.1-1-29)  

ทั้งนี้ ในระดับคณะวิชามีห้องปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและ 
การสร้างทีมวิจัย ในบางคณะ เช่น คณะเกษตร มีการสนับสนุนการทําวิจัยในลักษณะกลุ่มวิจัย (Research Clusters) และ
คณะวิทยาศาสตร์ มีการสนับสนุนทุนวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัยในรูปแบบทุนต่างๆ เป็นต้น 
(4.1-1-30) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยโดย 
คณะวิชาต่างๆ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาค้นคว้าวิจัยควบคู่ไปกับการ
ทําวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อการเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นสร้างพื้นฐานการค้นคว้าวิจัย ซึ่งกําหนดให้นิสิตต้องทํา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)  
จะเป็นผู้แนะแนว และให้คําแนะนํากับนิสิต นอกจากน้ันในระดับปริญญาตรีหลายคณะวิชา จัดการเรียนการสอนวิชา
ปัญหาพิเศษ และวิชาเทคนิควิจัย กําหนดให้นิสิตทํางานวิจัย เป็นการสอนให้รู้จักวิธีการวิจัยเบ้ืองต้น รวมทั้งการทําวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลายหลักสูตร มีการกําหนดให้นิสิตทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าฟังการสัมมนาและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์และปัญหา
พิเศษ (4.1-1-30) 

ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัย 
ในโครงการวิจัย โดยในหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี ได้กําหนดให้อาจารย์/
นักวิจัยจ้างนิสิตปริญญาตรี โท และเอก ช่วยปฏิบัติงานวิจัยในโครงการวิจัย (4.1-1-9, 4.1-1-12) โดยมีการกําหนดอัตรา 
การจ้างชัดเจนตามการอนุมัติของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (4.1-2-1) ทั้งนี้ในระดับคณะวิชา มีการดําเนินการ
เช่นเดียวกัน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างเหมานิสิตที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและ
งานวิชาการอื่นๆ เป็นประกาศมหาวิทยาลัยชัดเจน (4.1-2-2) นอกจากนั้นมีการส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิต
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ร่วมกับอาจารย์ ในโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งการดําเนินงานวิจัยในศูนย์วิทยาการขั้นสูง     
4 ศูนย์ ภายใต้ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดําเนินงานวิจัยในลักษณะทีมวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน                 
(Inter-Department/Inter-Faculty) โดยอาจารย์ นักวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการ และมีนิสิตบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยระดับ
หลังปริญญาเอกร่วมทําวิจัย (4.1-1-29) 

มีการนําองค์ความรู้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์และเป็นส่วน
หนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประชุมวิชาการให้กับอาจารย์ นิสิต 
เพื่อเป็นการเสริมทักษะประกอบการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การจัดฝึกอบรม
วิชาการและวิชาชีพต่างๆ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมทําวิจัย โดยเฉพาะ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสทําวิจัยในโครงการวิจัยมากขึ้น โดยผลงานวิจัยอาจเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ 
(4.1-2.3) 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คณะ สถาบัน สํานัก และวิทยาเขต มีการจัดประชุม และบรรยาย
ทางวิชาการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยและความก้าวหน้างานวิจัยด้านต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ อาจารย์ นักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต นิสิตทุกระดับชั้น และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย (4.1-1-30, 4.1-2-4) รวมทั้ง 
การให้นิสิตเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการเกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม ซึ่งเป็น
นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อประชาชน ในงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22-30 มีนาคม พ.ศ. 2557  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ ที่คณะ/สถาบัน/สํานักหรือวิทยาเขตจัดหรือนํา
ผลงานวิจัยไปร่วมจัดแสดงในงานต่างๆ ซึ่งในการจัดแสดงทุกครั้งมหาวิทยาลัยคํานึงถึงความสําคัญของนิสิตทุกระดับชั้น 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดแสดง และเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้ภาคปฏิบัติ และการมีส่วน
ร่วม (4.1-2-5) 

มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ร่วมกันจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
เกษตรแฟร์” ประจําปี พ.ศ. 2556 ในระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รวมทั้งเป็นการหารายได้สมทบเข้ามูลนิธิอาสา เพื่อน พึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ ในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย การจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2556 ในครั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มี
กิจกรรมหลายอย่าง เช่น การจัดให้มีการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรทั้งอุปโภคและบริโภค ต้นไม้ ดอกไม้ งานฝีมือ 
อาหารคาวหวานพื้นเมือง อุปกรณ์การเกษตร การจัดตลาดน้ําโดยมีตลาดนํ้าที่มีชื่อเสียงเข้ามาจําหน่ายสินค้าและอาหาร 
ให้บรรยากาศเหมือนกับได้ไปตลาดนํ้านั้นจริง มีการจัดสวนสนุกที่รวบรวมเครื่องเล่นไว้หลายชนิดเพื่อสร้างความ
เพลิดเพลินให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน (4.1-2-6) 

การจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทัพเรือ เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ในปีนี้ได้รับเกียรติจากกองทัพเรือ 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเป็นครั้งที่ 16 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556  มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมตระหนักถึงปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน
มองเห็นแนวทางการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการใช้เครื่องมือทางทหาร เศรษฐกิจ ตลอดจนสังคมและ
วัฒนธรรม (2) เพื่อระดมความคิดที่หลากหลายจากผู้เข้าร่วมประชุมในการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนต่อไป (3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตของสถาบัน
ทั้ง 4 สถาบัน ในการเสนอแนวทางการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างสันติสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาความม่ันคงแห่งชาติ กองทัพไทย และศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นําเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการจัดนิทรรศการทางวิชาการด้วย (4.1-2-7) 
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มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนของการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2556 (Thailand Research Expo) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม”  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมทั้งภาคนิทรรศการวิชาการ และการประชุมวิชาการในหลายหัวข้อ
เรื่อง (4.1-2-8) 

มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 วันที่ 4–7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์     
คณะเกษตร ซึ่งฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดําเนินงาน 
โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต โดยเฉพาะนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ร่วมนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในสาขาต่างๆ เป็นจํานวนมาก  (4.1-2-9) 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา มหาวิทยาลัยมีการกําหนดให้ภารกิจด้านการวิจัย เป็นหนึ่งในภาระงานของอาจารย์  
โดยออกเป็นประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําในฐานะอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานขั้นต่ําของพนักงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมทั้งกําหนดให้รายงานโดยกรอกข้อมูล
ในระบบภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ http://ku-work.ku.ac.th (4.1-3-1) 
นอกจากน้ันสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําสําหรับบุคลากรวิจัย เพื่อให้
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยถือปฏิบัติ (4.1-3-2) 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา
บุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนาเพื่อพัฒนางานวิจัย (4.1-3-3) และ
จัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัย ในด้านการดําเนินงานวิจัย การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (4.1-3-4) มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในการ
ให้บริการปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ให้คําปรึกษา แนะนําอาจารย์ นักวิจัย ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ และการตรวจภาษาต้นฉบับผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. เรื่อง การให้บริการปรึกษาวิจัย และได้มีการประสานให้บริการ จํานวนทั้งส้ิน 56 ราย (4.1-3-5) ตลอดจนมีการ
จัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีอาจารย์ นักวิจัยระดับรองศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า
ขึ้นไปเป็นนักวิจัยที่ปรึกษาหรือนักวิจัยพี่เล้ียง (Mentor) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ มก.) และ
คณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่างๆ (เงินรายได้หน่วยงาน) โดยเริ่มดําเนินการโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (4.1-1-19 
และ 4.1-1-20) รวมทั้งการส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีม โดยสนับสนุนในลักษณะศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ 
ศูนย์วิทยาการขั้นสูง นอกจากนั้นมีการสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย) เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและวงการวิชาการ ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (ฉบับใหม่ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556)  
(4.1-3-6) 
 ทั้งน้ีในระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่างๆ มีการสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยใหม่ทําวิจัยโดยระบบ
อาจารย์/นักวิจัยอาวุโสเป็นพี่เล้ียง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดประชุมสัมมนาและอบรมเกี่ยวข้องการวิจัย
และการเขียนข้อเสนอโครงการ การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตในการไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
การไปทําวิจัย อบรม และศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละ
หน่วยงาน (4.1-1-30) 
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ในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้บรรจุเอกสารจรรยาบรรณ
นักวิจัยเป็นส่วนประกอบหน่ึงในการประกาศให้นักวิจัยเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่นักวิจัย อีกทั้งยัง
ประชาสัมพันธ์จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “จัดทํามาตรฐานคุณภาพนักวิจัย” ด้วย  
(4.1-3-7)  

ในด้านการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก . และคณะ/สถาบัน/สํานัก มีการจัดงานเล้ียงมอบโล่เชิดชูเกียรติ/มอบดอกไม้แสดงความยินดี 
กับอาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผ่านทาง
วารสารข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ข่าววิจัยโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ “จากแฟ้มงานวิจัย 
มก. (http://www.ku.ac.th) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) รวมทั้งส่ือด้านอื่นๆ เช่น วิทยุ มก. 
(4.1-3-8)  

 นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบ มก. ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นฐานในการดําเนินงาน ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554-2556 เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ 
นักวิจัย ในการวางแผนผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติและนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อันเป็น
กลไกหนึ่งในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ 
Science Citation Index Expanded และตามการจัดกลุ่มวารสารเป็นควอไทล์ [Q1, Q2, Q3 และ Q4 ในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank : www.Scimagojr.com)] ในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล 
จํานวน 251 คน (406 ผลงาน) และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี พ.ศ. 2555 มีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับ 
GOLD จํานวน 1 รางวัล นอกจากนั้นยังได้พิจารณารางวัลให้กับอาจารย์นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ จํานวนและคุณภาพสูงสุด (KU Research Star) จํานวน 1 รางวัล งบประมาณได้รับการสนับสนุนเงินรายได้
ส่วนกลาง มก. ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลฯ ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  

1) เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อสมทบในการสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรของ
ประเทศ ตามโครงการความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน 2 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์วิทยาการส้มโอ และ 
2) ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด ภายใต้การประสานงานของศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมเป็นเงินจํานวน
ทั้งส้ิน 1,250,000 บาท (ข้อมูลปรากฏในเอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
กผง. 5503)  
 2) มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น เงินรายได้ส่วนกลางคณะ/ภาควิชา/ศูนย์วิจัย  
เงินรายได้ในรูปแบบกองทุนวิจัย โครงการสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย โครงการปริญญาโทการส่ือสารเพื่อการ
พัฒนา กองทุนพัฒนาคณะ เงินสนับสนุนการทําปัญหาพิเศษ เงินสนับสนุนโครงการวิศวกรรม โครงการหลักสูตรภาคพิเศษ 
และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีโอกาสดําเนินงานโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการผลิตผลงานวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งเป็น
การนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับการเรียนการสอน การพัฒนางานในระดับวิชาการเพิ่มมากขึ้น จํานวนทั้งส้ิน 
259 โครงการ เป็นเงินรวม 18,522,080 บาท (4.1-4-1) 

ในด้านการสนับสนุนการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  
ได้รวบรวมและจัดทําเอกสารข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และกําหนดเวลาการเสนอขอทุน 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และแจ้งการประกาศให้ทุนวิจัยของแต่ละแหล่งทุน โดยหนังสือเวียนผ่านระบบ e-office 
รวมทั้งการจัดสัมมนา/บรรยายพิเศษ โดยการประสานงานให้แหล่งทุนวิจัยภายนอกและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ  
ทั้งในและนอกประเทศ มาให้คําแนะนําข้อมูลแหล่งทุนวิจัย แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความ
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ร่วมมือทางการวิจัย (4.1-4-2) ตลอดจนดําเนินการประสานเชิญอาจารย์ นักวิจัย ประชุมหารือพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ (4.1-4-3) 

นอกจากนั้น มีการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีโอกาสรับทุน
วิจัยมากขึ้น เช่น ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามโครงการทุนพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (4.1-1-23) 

ในด้านการช่วยเหลือนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในการให้บริการปรึกษาวิจัยแก่ 
อาจารย์ นักวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัยในการทําวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/
เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ให้คําปรึกษาแนะนํานักวิจัย ในด้านการเขียน/ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและ
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้มีโอกาสในการรับทุนมากขึ้น อีกทั้งยังให้คําแนะนําการเขียนต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการตรวจแก้ไขภาษาต่างประเทศให้กับต้นฉบับ ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ 
โดยปีการศึกษา 2556 ได้มีการประสานให้บริการ จํานวน 56 ราย (4.1-3-5) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

5.1 มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวม
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้บริการแลกเปล่ียน และเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย (คณะวิชา/สถาบัน/สํานัก ทุกวิทยาเขต) และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ มก . (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) ประกอบด้วยข้อมูลประวัตินักวิจัย โครงการวิจัย  
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การจดสิทธิบัตร ฯลฯ โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไป
ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลได้ และหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้โดยทางเว็บไซต์ (4.1-5-1) นอกจากนั้นได้พัฒนา
ฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/forest) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและ
บริหารงานวิจัย (4.1-5-2) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นประจําทุกปี อาทิเช่น 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย ซึ่งจัดขึ้นรุ่นที่ 1 สําหรับนักวิจัยสาขา
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีการสอดแทรกเรื่องของ
จรรยาบรรณนักวิจัยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนรับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานวิจัย (4.1-5-3) 

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดโครงการ i-ASEAN เป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดอบรมจากสํานกังานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในด้านการวิจัยสาขาเกษตร ภายใต้โครงการ Strengthening of Research Capability in Agricultural Science of 
ACMECS’ Human Resource ภายใต้กรอบ ACMECS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยแก่นักวิจัย
ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง อิรวดี และเจ้าพระยา ที่เรียกกันในนาม ACMECS ซึ่งผลจากการจัดอบรมหลักสูตร Advanced Training 
Course on Research Methodology in Agricultural Science (Moldule I และ II) ทําให้เกิดสัญญารับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจํานวน 5 โครงการ ที่เกิดจากการอบรมหลักสูตรดังกล่าว (4.1-5-4)  

5.2 มีการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารและดําเนินงานวิจัยในลักษณะศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านต่างๆ และศูนย์วิจัยตามโครงการความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทั้งนี้ในระดับ
คณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่างๆ มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของห้องปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัย/
ศูนย์วิจัย (4.1-5-5) 

5.3 มีฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ 
เรือนปลูกพืชทดลอง กําแพงแสน (ปัจจุบันสังกัดคณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน) เป็นหน่วยงานกลางที่มีห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้ง เรือนเพาะชํา โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ และแปลงทดลอง ในการให้บริการงานวิจัย และ
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วิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริการวิเคราะห์ทางเคมี ชีวเคมี  
การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การผลิตพืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฯลฯ โดยห้องปฏิบัติการวิจัยมีระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เช่น ตู้ Fume hood ใช้สําหรับดูดควันพิษ ตู้ biohazard สําหรับการ
ปฏิบัติงานที่ต้องควบคุมการแพร่กระจายของส่ิงที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
(4.1-5-5, 4.1-5-6) ทั้งในคณะ สถาบันวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิทยาการขั้นสูงมีห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิจัย และหน่วย
วิจัยในการสนับสนุนการวิจัย นอกจากนั้นมีศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้บริการพื้นที่/แปลง
ทดลองวิจัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต (4.1-5-4)  

5.4 มีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล โดยได้พัฒนาการบริการและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 

 1) บริการพื้นที่นั่งอ่านเพ่ือการค้นคว้าวิจัย “KULIB Research Square” สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งกําหนดไว้เป็นเขต 
งดใช้เสียง (Quiet Zone) โดยประกอบด้วยที่นั่งอ่านเดี่ยวจํานวน 114 ที่นั่ง ห้องศึกษากลุ่มขนาด 16 ที่นั่ง 1 ห้อง  
ห้องศึกษากลุ่มขนาด 6 ที่นั่ง 2 ห้อง (4.1-5-5)  

 2) บริการ “KULIB Research Information Service” เป็นบริการเชิงรุก ที่สํานักหอสมุดเริ่มดําเนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย  
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสํานักหอสมุดและภาควิชาสถิติ ประกอบด้วย 5 บริการ ดังนี้ บริการให้คําปรึกษาด้านสถิติ
เพื่อการวิจัย บริการให้คําปรึกษาด้านการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย บริการด้านการอ้างอิงและการใช้โปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม (Endnote) บริการตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสาร และบริการให้คําปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการวิจัย (4.1-5-6)  

 3) บริการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย โดยมีการจัดฝึกอบรมตลอดปี ทั้งการอบรม
ที่สํานักหอสมุด และจัดอบรมให้กับอาจารย์/นักวิจัย ตามคณะและหน่วยงาน (4.1-5-7) 

 4) บริการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย สํานักหอสมุดได้ดําเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลมาใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2556 ทั้งส้ินจํานวน 33 แหล่ง และได้บอกรับฐานข้อมูล e-Journal, e-Book, Reference Database 
รวมทั้งเครื่องมือสําหรับสืบค้นและการจัดการเอกสารอ้างอิง เช่น โปรแกรม Endnote โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการสนับสนุน   
การวิจัยประกอบด้วย ฐานข้อมูล A to Z ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (4.1-5-8)  

 ทั้งนี้วิทยาเขตต่างๆ มีสํานักหอสมุด และคณะวิชาต่างๆ มีห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย (4.1-1-30) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น การดําเนิน
ภารกิจวิจัย มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี รายไตรมาส และสรุป
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานรอบปี (4.1-6-1) และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูง 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการดําเนินการภารกิจโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (4.1-6-2) และ 
ผลการดําเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (4.1-1-28) ในด้านการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ซึ่งสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. บริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยระหว่างดําเนินการวิจัยและเม่ือเสร็จส้ิน 
การดําเนินงานวิจัย โดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการประมวลสรุปผลในด้านคุณภาพของผลงานวิจัยตามผลการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (4.1-1-13, 4.1-6-3) นอกจากนั้นมีการกําหนดแผนและการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อการติดตาม
ประเมินผล ในประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา (กลุ่มโครงการวิจัยสาขาเกษตร) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน)  
และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ที่ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี พ.ศ. 2556 (4.1-6-4)  

ในด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย มีการประเมินการให้บริการงานวิจัยและวิชาการของฝ่ายเครื่องมือและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ (4.1-6-5) การประเมินการให้บริการปรึกษาวิจัย (4.1-6-6) การประเมินการจัดประชุม สัมมนา 
บรรยายและเสวนาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัย (4.1-6-7) การประเมินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย (4.1-6-8)  การประเมิน
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การฝึกอบรม หลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ” (4.1-6-9) และการประเมินการใช้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การวิจัย (KULIB Research Information Service) (4.1-6-10) รวมทั้งการประเมินการบริหารจัดการงานวิจัย ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. ควบคู่กับการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KURM) (4.1-6-11) 
 นอกจากน้ัน คณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่างๆ มีการติดตามและประเมินผลการให้ทุนวิจัยและการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยของแต่ละหน่วยงาน (4.1-1-30) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน  มีการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานและการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา แห่ง มก.  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย (KURM; Research Management System) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อการ
ดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งข้อเสนอการวิจัย การประมวลผลการพิจารณาจัดสรรทุนฯ 
การจัดทําสัญญารับทุนเพื่อการตอบรับทุน การส่งรายงานผลการวิจัย การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย รวมทั้ง 
การบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อการเบิกจ่ายเงินวิจัย โดยดําเนินการในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป ผ่านทางระบบ Client 
System สําหรับผู้ปฏิบัติงาน (Administration) และ Web System สําหรับนักวิจัย ซึ่งการนําเข้าข้อมูลทั้งสองทางมีการ
เชื่อมต่อข้อมูลร่วมกันเพื่อการประมวลผล (4.1-1-14) เมื่อใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว ได้มีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบการติดตามโครงการ (Project Tracking System: KURDI_PTS) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การสร้างระบบฯ (4.1-7-1)  

การพัฒนาปรับปรุงการสนับสนุนด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยยังได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงานของ
ระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ระบบฐานข้อมูลผู้รับเงินอุดหนุนวิจัย มก. ผ่านระบบการเงินออนไลน์ KTB Corporate 
Online และ TMB Biz Direct ซึ่งเป็นฐานข้อมูลใช้งานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร รวมทั้งยังได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วย (4.1-7-2)  

จากการสรุปผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อกระบวนการ และขั้นตอนการ
บริหารจัดงานวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. (4.1-6-11) ได้มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานการบริหาร
จัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดทําเป็นลักษณะโครงการวิจัย โดยมีการจัดประชุมระดมสมองและเสนอ
ความคิดเห็น โดยคณะนักวิจัยที่ร่วมในโครงการวิจัย มีการกําหนดแนวคิด หลักการบริหารจัดการงานวิจัย และการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดทําเป็นรายงานผลการวิจัย และรายงานสรุปผลฉบับย่อนําเสนอผู้บริหาร 
เพื่อการกําหนดนโยบายวิจัยต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนรายงานวิจัย (4.1-7-3) 

นอกจากนั้น ในบางคณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่างๆ มีการนําผลการประเมินในการสนับสนุนทุนวิจัยและพันธกิจ
ด้านการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (4.1-1-30) 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.ที่ 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-2 แผ่นพับแนะนําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 

ข่าวสาร ประกาศ การเผยแพร่งานวิจัย การสืบค้นข้อมูลการวิจัย และข้อสนเทศท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ homepage 
(http://www.rdi.ku.ac.th) 

4.1-1-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.1-1-4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัยเงินอุดหนุนวิจัย มก. พ.ศ. 2556 

4.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) และ 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4.1-1-6 รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และรายงานการวิเคราะห์
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ไตรมาสท่ี 4 และ 
ภาพรวมตลอดปีงบประมาณ 

4.1-1-7 ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 และแผนวิจัยแม่บท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.1-1-8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

4.1-1-9 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
ประจําปี พ.ศ. 2556 

4.1-1-10 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
ประจําปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย  
1) ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
2) โครงการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
3) โครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

4.1-1-11 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
ย่อยภายในชุดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. และแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. ประจําปี พ.ศ. 2556 

4.1-1-12 ข้อแนะนําในการรับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-13 แนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
4.1-1-14 การบริหารจัดการงานวิจัยโดยระบบสารสนเทศ (หน้าจอแสดงผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. KURDI : Research Management System, KURM) 
4.1-1-15 สรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี พ.ศ. 2556 
4.1-1-16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอและรับทุนอุดหนุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.1-1-17 สรุปรายละเอียดจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัย มก.) 

4.1-1-18 การบริหารจัดการงานวิจัยโดยระบบสารสนเทศ (หน้าจอแสดงผลระบบฐานข้อมูลการบริหารเงินอุดหนุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) และคู่มือการใช้งานระบบฯ 

4.1-1-19 สรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก.  
ประจําปี พ.ศ. 2556  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-20 การอนุมัติทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจําปี 2556 โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลาง มก.  
4.1-1-21 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัย 

รุ่นใหม่ มก. ประจําปี พ.ศ. 2556  
4.1-1-22 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยโครงการสนับสนุน

ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 
4.1-1-23 เอกสารการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย 3 หน่วยงาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานกังานกองทุนสนับสนนุ 

การวิจัย และสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา) ประจําปี พ.ศ. 2556  
4.1-1-24 รายละเอียดการพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก 

มก. 
4.1-1-25 เอกสารการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 
4.1-1-26 เอกสารการร่วมทุนวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สกว. กบั มก. 
4.1-1-27 โครงการวิจัยสถาบัน ในรูปแบบโครงการวิจัย เร่ือง การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-28 เอกสารแนะนาํศนูย์ความเปน็เลิศทางวิชาการ และรายงานผลการดําเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2556 
4.1-1-29 เอกสารแนะนาํสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-30 เอกสารตัวอย่างการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ สถาบัน สาํนัก และวิทยาเขต  

อ้างอิงตามตัวบง่ชี้ท่ี 4.1 พันธกิจด้านการวิจัยของคณะ สถาบัน และวิทยาเขต 
4.1-2-1 หนังสือกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง เร่ือง ขอปรับอัตราคา่จา้งเหมานิสิตปริญญาเอก ปริญญาโท  

และปริญญาตร ี
4.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราคา่จา้งเหมานิสติท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

เป็นผู้ช่วยสอน ชว่ยปฏิบัติงานวิจยัและงานวิชาการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-2-3 ข้อมูลการนาํผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ในเชงิวิชาการ (การเรียนการสอน) 
4.1-2-4 โครงการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยกับการเรียนการสอน ปีการศึกษา พ.ศ. 2556  
4.1-2-5 สูจิบัตรและเอกสารนิทรรศการนวตักรรมเพื่อประชาชนในงานเกษตรแฟร์ ประจาํปี พ.ศ. 2557 และสจูบิัตร

และเอกสารนิทรรศการเกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม ในงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. 2557 
และแผน่พับงาน “เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี พ.ศ. 2556 

4.1-2-6 เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งาน “เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 
เกษตรแฟร์ ปี พ.ศ. 2556 

4.1-2-7 เอกสารการจัดงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน คร้ังท่ี 16  
4.1-2-8 เอกสารงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO) ประจาํปี พ.ศ. 2556 
4.1-2-9 เอกสารประชาสัมพันธ์และสูจิบัตรการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
4.1-3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นตํ่าในฐานะ

อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต 
4.1-3-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าสําหรับบคุลากรวิจัย  
4.1-3-3 โครงการจัดประชมุ สัมมนา บรรยาย และเสวนา เพ่ือเสริมสร้างงานวิจยัปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
4.1-3-4 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัย ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
4.1-3-5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย และสรุปผล 

การบริหารหน่วยท่ีปรึกษาวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2556 
4.1-3-6 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
4.1-3-7 เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยอุดหนุนวิจัย มก. และ 

เอกสารแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-3-8 ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU News) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

(KURDE News) และการประชาสมัพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://www.ku.ac.th) และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) 

4.1-3-9 โครงการ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การมอบรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ ปี 2554-2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเอกสารรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 

4.1-4-1 สรุปจาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ท่ีเป็นการสนับสนนุจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ/สถาบัน/สาํนกั วิทยาเขตต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4.1-4-2 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) แนะนําแหล่งทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
4.1-4-3 บันทึกช่วยจาํ/สรุปการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
4.1-5-1 ฐานข้อมูลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUR3) 
4.1-5-2 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kuforest) 
4.1-5-3 เอกสารสรุปผลโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย  

สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 1 
4.1-5-4 เอกสารประกอบการจดัฝึกอบรมนานาชาติ ภายใต้โครงการ Strengthening of Research Capability 

in Agricultural of ACMECS’ Human Resource 
4.1-5-5 เอกสารตัวอย่างการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ สถาบัน สาํนัก และวิทยาเขต  

อ้างอิงตามตัวบง่ชี้ท่ี 4.1 พันธกิจด้านการวิจัยของคณะ สถาบัน และวิทยาเขต 
4.1-5-6 เอกสารแนะนาํฝา่ยเครื่องมือและวจิัยทางวิทยาศาสตร์ และ หน้าจอเว็บไซต์ 
4.1-5-7 เอกสารแนะนาํฝา่ยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง กาํแพงแสน และ หน้าจอเว็บไซต์ 
4.1-5-8 หนังสือแนะนาํสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-5-9 เว็บไซต์การให้บริการพื้นท่ีนัง่อ่านและเขียนผลงานวิจัยใน KULIB Research Square 
4.1-5-10 เว็บไซต์และเอกสารประชาสัมพันธ์ (KULIB Research Information Service) 
4.1-5-11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ และโครงการการให้บริการสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตร 
4.1-5-12 ฐานข้อมูลท่ีบอกรับ/ให้บริการสบืค้น 
4.1-6-1 สรุปวิเคราะห์ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาํปี 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          

(รอบ 12 เดือน) 
4.1-6-2 รายงานประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิทยาการขั้นสงูแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-6-3 สรุปการประเมินผลงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4.1-6-4 กําหนดการติดตามและประเมินผลโดยการนําเสนอรายงานวิจัย กลุ่มโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัย 

รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (โครงการวิจัยต่อเนื่อง) 
4.1-6-5 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการงานวิจัย

และวิชาการของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
4.1-6-6 สรุปการดําเนินงานการให้บริการปรึกษาวิจัย หน่วยท่ีปรึกษาวิจัย ปีการศึกษา 2556 
4.1-6-7 สรุปการประเมินผลการจัดประชุม สัมมนา บรรยายและเสวนาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัย  

ปีการศึกษา 2556 
4.1-6-8 สรุปผลการประเมินผลการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัย ปีการศึกษา 2556  
4.1-6-9 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และประโยชน์จากการนําองคค์วามรู้ไปใช้ประโยชน์  

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ   
4.1-6-10 สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย   
4.1-6-11 สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการงานวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
4.1-7-1 โครงการพัฒนาระบบติดตามโครงการ (Project Tracking System: KURDI_PTS) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-7-2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้รับเงินอุดหนุนวิจัย มก.  

ผ่านระบบการเงินออนไลน์ KTB Corporate Online และ TMB Biz Direct 
4.1-7-3 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่าง) โครงการวิจัย เร่ือง การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบันทึกช่วยจําประชุมระดมสมอง  
แหล่งข้อมูล  : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ คณะวิชา สถาบัน สํานัก และวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   

 
ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้จากอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ธารณชน เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ 
และเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ และนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงมีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้ 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ 

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  มหาวิทยาลัยโดยคณะ/สํานัก/สถาบัน มีระบบและกลไก
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ ดังนี้ 
 1.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ/ผู้ให้คําปรึกษาวิจัย 
       หน่วยงานระดับสถาบัน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/
เชี่ยวชาญในการให้บริการปรึกษาแนะนําแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัย และตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (4.2-1-1) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยฯ ดูแล/จัดการ  
ให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุนการสร้างผลงานที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ในวารสารหรือการประชุมวิชาการ มีการแต่งตั้ง
นักวิจัยพี่เล้ียง (4.2-1-2) เช่นเดียวกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (4.2-1-3 
ถึง 4.2-1-5)   
 นอกจากน้ีหน่วยงานระดับคณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการด้านวิจัย ได้แก่  
คณะเกษตร มีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรทําหน้าที่ควบคุม กํากับ ดูแล งานด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการของคณะเกษตร มีแผนดําเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-1-6) ภาควิชากีฏวิทยา ได้จัดให้มี
อาจารย์พี่เล้ียงแก่อาจารย์รุ่นใหม่ (4.2-1-7) คณะบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการวิจัย (4.2-1-8) กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จาก  
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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แนวทางการ บริหารสนับสนุนงบประมาณการทํางานวิจัย ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัย พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนด้านงานวิจัย มีคณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ (4.2-1-9) ทําหน้าที่ อนุมัติ
หลักการและค่าใช้จ่าย การสนับสนุนทุนวิจัย การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ในระดับชาติและ
นานาชาติ (4.2-1-10 ถึง 4.2-1-12) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีระบบ กลไก และ
สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
(4.2-1-13) โดยมีคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้วางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ (4.2-1-14) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย (4.2-1-15) เป็นผู้พิจารณาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน
จากเงินนอกงบประมาณทั้งผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการสร้างเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานวิจัยระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของ
คณะฯ (4.2-1-16) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการวางแนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน (4.2-1-17)  

  1.2 การสนับสนุนงบประมาณการนําเสนอผลงาน การตีพิมพ์ 
       สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการ 

จัดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) แก่อาจารย์ นักวิจัยในการ
เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามประกาศ สวพ. มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
อาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 
2556  (4.2-1-18) นอกจากน้ีสถาบันต่างๆ ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงาน การตีพิมพ์ เช่น 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (4.2-1-19) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร (4.2-1-20) โดยได้ยึดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ. 2553  
(4.2-1-21) นอกจากน้ีหน่วยงานระดับคณะก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณการนําเสนอผลงาน การตีพิมพ์ ภายในคณะ
ด้วย อาทิ 

 -   คณะเกษตร มีงบประมาณสนับสนุนความเป็นเลิศ และมีการให้การสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
ต่างๆ ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีประกาศกองทุนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2556 โดยมีการให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศและสนับสนุนทุนวิจัยต่างประเทศ หมวดที่ 2 สนับสนุน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หมวดที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  
เพื่อการจัดพิมพ์ตํารา และหมวดที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร แบ่งเป็นการสนับสนุนค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ และ
สนับสนุนการศึกษาต่อภายในและต่างประเทศ (4.2-1-22) และในภาควิชาเกษตรกลวิธาน (4.2-1-23) ภาควิชาโรคพืช 
(4.2-1-24) ภาควิชาสัตวบาล (4.2-1-25 และ 4.2-1-26) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (4.2-1-27 ถึง 4.2-1-30) และภาควิชาปฐพีวิทยา  
(4.2-1-31) มีการจัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์เพื่อการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ และการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  

 -   คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผ่าน
นโยบายดังต่อไปนี้ (4.2-1-32)  

1) นโยบายสนับสนุนสําหรับไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ (BOAC)  
แก่บุคลากร  

2) นโยบายสนับสนุนสําหรับไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ (BOAC)  
แก่นิสิต  

3) นโยบายโครงการเพ่ิมพูนปญัญา ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ 
(ScAwake) เพือ่สนับสนุนทุนการไปทําวจิัยและประชุมวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศแก่บุคลากร 

นอกจากนี้ภาควิชาต่างๆ ก็มีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยภาควิชาจุลชีววิทยา สนับสนุน
การไปประชุมวิชาการให้กับอาจารย์จํานวน 5,000 บาทต่อปี และสามารถสะสมได้นาน 4 ปี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
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กําหนดให้ค่าตอบแทน 2,000-3,000 บาท ต่อคน ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ 5,000 บาทต่อคน ในการ
นําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ คณะกรรมการวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์ได้ร่าง “นโยบายสนับสนุนผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” โดยให้เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้สอยสําหรับการวิจัยท่านละ 8,000 บาท 

 - คณะประมง สนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ   
การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ข้าราชการ พนักงาน และนิสิตได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อปี การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ข้าราชการ พนักงานได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย คนละ 1 ครั้ง เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี ในกรณีที่ปีใดข้าราชการและพนักงานยังไม่ได้ใช้สิทธิ
เสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ สามารถเสนอขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสมทบรวมในปีต่อไปได้ ทั้งนี้สมทบได้ไม่เกิน 2 ปี (4.2-1-33) 

 -   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ โดยทางคณะกรรมการวิจัยประจําคณะ ได้มีการวางหลักเกณฑ์ และแนวทาง ขั้นตอนต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์กองทุนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (4.2-1-34) คณะกรรมการกองทุนคณะ ได้มี
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ตามเกณฑ์ของทางคณะ (4.2-1-35) 

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณให้เข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่ 
งานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-36) และสนับสนุนงบประมาณจ้างผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ
ภาษาอังกฤษของบทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (4.2-1-37) 

-  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สนับสนุนการให้ทุนอาจารย์และบุคลากรไปเสนอบทความทางวิชาการ 
(4.2-1-38 และ 4.2-1-39) 

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยนโยบายทุนสนับสนุนการเสนอผลงานต่างประเทศ ครั้งที่ 1 
ประจําปีงบประมาณ 2556 แก่บุคลากร (4.2-1-40) 

-   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ฉบับที่ 2 (4.2-1-41) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ ค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
และการเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 - คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดสรรงบประมาณอาจารย์ 
ในการไปนําเสนอผลงาน และตีพิมพ์โดย งบอุดหนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 600,000 บาท ดังนี้               
1) สายวิชาการ 7,500 บาทต่อคน 2) สายสนับสนุนวิชาการ 3,000 บาทต่อคน (4.2-1-42) โดยอิงจากรายงานการประชุม
พิเศษ การจัดสรรงบเพื่อจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2556 (4.2-1-43) นอกจากน้ันคณะยังจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนให้นิสิตในการไปนําเสนอผลงานวิจัย       
(4.2-1-44) 

-  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สนับสนุนและ
จัดสรรงบประมาณสําหรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์
ต่างๆ ได้แก่ งบเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ รอบปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์ประจําเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสรับฟัง
ข้อคิดเห็น ตลอดจนได้รับการแนะนําขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้มีโอกาส
ไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนกัวิจัยช้ันนําภายนอกคณะฯ และนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อในอนาคตจักได้มีโอกาสได้รับทุนอุดหนุนวิจัยร่วมกับทีมวิจัยและนักวิจัยอาวุโส ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ทํา
ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าเพื่อมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ ต่อไป (4.2-1-45) 



 

 
 

Ë¹ �Ò 201  
                    ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556  

-   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สนับสนุน
งบประมาณของคณะ ให้คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  
(4.2-1-46 ถึง 4.2-1-49) 
 1.3 การพิจารณารางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ 
ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นฐานในการดําเนินการ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมก. ปี 2555 และ ปี 2556 ตามโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (4.2-1-50 และ 4.2-1-51) ซึ่งคณะต่างๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการรางวัล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ScKU AWARDS) เป็นการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร "ผลงานวิจัยและ
สิทธิบัตร ประจําปีการศึกษา 2556"  ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (4.2-1-52) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.2-1-53) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (4.2-1-54) คณะเศรษฐศาสตร์ (4.2-1-55 และ 4.2-1-56) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน (4.2-1-57 และ 4.2-1-58) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (4.2-1-59) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชา (4.2-1-60) มีการจัดทําหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบรางวัลตีพิมพ์
ผลงาน  
 1.4 การจัดอบรม/บรรยายเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนผลงานวิจัย 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการเขียนผลงานวิจัย และจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ   

      1) เรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/2556 (4.2-1-61)  
โดยมีวิทยากรจํานวน 2 ท่าน ให้คําปรึกษาและอบรมการเขียนผลงานวิจัย 

  2) เรื่อง “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 
30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมี Mr. Andrew John Warner เป็น
วิทยากร และมีการติดตามให้คําปรึกษา จนได้ผลงานนําเสนอตีพิมพ์ จํานวน 7 เรื่อง รวมทั้งอยู่ระหว่างการติดตาม 
อีกจํานวนหน่ึง (4.2-1-62 และ 4.2-1-63) 
 3) เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1” และ รุ่นที่ 2  
เพื่อพัฒนาการเขียนข้อเสนอได้อย่างมีคุณภาพและมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น (4.2-1-64 และ 4.2-1-65) 
 4) ร่วมจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพงแสน เรื่อง “สร้างสุขและผลงาน
จากการวิจัยและการคิด และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนและ 
ช่วยวิชาการ มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยได้ (4.2-1-66) 

  นอกจากนี้คณะต่างๆ ได้แก่ คณะเกษตร โดยภาควิชากีฏวิทยา ได้จัดทําโครงการ “พัฒนาทักษะการเขียน
บทความตีพิมพ์แก่นิสิตและบุคลากรภาควิชากีฏวิทยา” (4.2-1-67) เพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติแก่อาจารย์ และนิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดบรรยายพิเศษและการเสวนา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกระตุ้นบุคลากรให้ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติอย่างมีคุณภาพ ได้แก่  

1) โครงการนักวิจัยพี่เล้ียง (Research Mentor Project) การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง “ScKU-
สร้างสรรค์รวมพลัง วิจัยแกร่ง ทะลายกําแพงปัญหา” เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (4.2-1-68) 

2) โครงการนักวิจัยพี่เล้ียง (Research Mentor Project) การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “แนะนําแนวทาง
การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ประจําปี 2557” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (4.2-1-69) 
 1.5 การจัดทําวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก . ดําเนินการจัดทําวารสารวิทยาสาร
เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ซึ่งวารสารทั้งสองฉบับจัดเป็น
วารสารที่มีคุณภาพ กล่าวคือ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นวารสารระดับ
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นานาชาติ โดยอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, SciFinder, EMBIOLOGY, BIOBASE, CABI, AgBiotechNet, AGRIS, AGDB 
และ TCI และอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS, CABI, AGRIS และ TCI โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในควอไทล์ที่ 4 ตามปรากฏ 
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank; www.samagojr.com) ทั้งนี้วารสารทั้ง 2 ฉบับ  
รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก (4.2-1-70)  

การดําเนินงานจัดทําวารสารทั้ง 2 ฉบับ มีขั้นตอน และกระบวนการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ 
ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทําวารสาร
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมคุณภาพทางวิชาการให้กับบทความที่ลงตีพิมพ์  
โดยทุกบทความต้องผ่านกระบวนการ Peer Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการตรวจภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียังมีคณะทํางานบริหารจัดการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่บริหารจัดการ
กระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้อย่างมีระบบ มีการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ 
http://kasetsartjournal.ku.ac.th และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกกว่า 300 หน่วยงาน 
(4.2-1-71 ถึง 4.2-1-73) 

1.6 การสร้างเครือข่ายทําวิจัย 
  คณะเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ทํางานวิจัยร่วมกัน โดยมีการกําหนดกลุ่มการวิจัย
ของคณะเศรษฐศาสตร์ (Theme) ซึ่งเป็นหัวข้องานวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณาจารย์ภายในคณะ         
เพื่อกําหนดหัวข้องานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ คณะเศรษฐศาสตร์มีระบบการ
สนับสนุนให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยผ่านศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการชั้นนําทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานวิจัยตามนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัย (Research 
University) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-1-74) นอกจากนี้คณะเกษตร โดยภาควิชาสัตวบาล มีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกโดยการทําเอกสารความร่วมมือ (MOU) (4.2-1-75) อีกทั้ง บุคลากรยังได้เข้า
ร่วมในการจัดประชุมวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
เผยแพร่งานวิจัยในสาขาสัตว์ (4.2-1-76) และคณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ
การแลกเปล่ียนนิสิตบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษานานาชาติโดยการทําเอกสารความร่วมมือ (MOU) (4.2-1-77) 

1.7 การพัฒนาระบบการให้บริการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  
  สํานักหอสมุดได้พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย 
(Kasetsart Knowledge Repository) เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด บางเขน 
ร่วมกับสํานักหอสมุดกําแพงแสน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา และ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งได้พัฒนาระบบการให้บริการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
ภายใต้“โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ โครงการฯ จะดําเนินการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันครบรอบ 72 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (4.2-1-78) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มหาวิทยาลัยโดย คณะ/สถาบัน  
ได้มีการสร้างระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการต่างๆ 
ดังน้ี 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน สวพ. มก. ซึ่งจะรวบรวม
รายงานวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําส่ือต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบการผลิตส่ือแต่ละส่ือ จะดําเนินการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะทํางานตามคําส่ัง สวพ. มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางาน
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เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อทําหน้าที่พิจารณา 
คัดสรรผลงานวิจัย ของอาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเสนอแนวทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และพัฒนาการผลิตส่ือ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่ือสารองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชน และสังคม ในเชิงสาธารณะต่อไป  
(4.2-2-1)  

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้จัดตั้งคณะทํางานจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย วิเคราะห์ และคัดสรรผลงานตามชื่องานหรือ Theme (4.2-2-2)  

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําจดหมายข่าว เพื่อวางแผนการจัดทําจดหมายข่าวให้สอดคล้องตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กําหนด และ 
เพื่อกําหนดระบบ กลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ในจดหมายข่าว หรือลงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ (4.2-2-3)    

- คณะบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการวิจัยในการกําหนดระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และเผยแพร่ ความรู้ให้เข้าใจ
ง่ายยิ่งขึ้น (4.2-2-4) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ทําหน้าที่
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
(4.2-2-5) 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กําหนดให้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย 
ของคณาจารย์ตามภารกิจของศูนย์ และมีระบบการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ (4.2-2-6 และ 4.2-2-7) 

- คณะเกษตรมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตร และยังมีการดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการในระดับภาควิชา ได้แก่  

1) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบคัดสรรผลงานของ
อาจารย์ที่มีคุณภาพ เพื่อทําการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้กับ
บุคคลภายนอกที่สนใจ (4.2-2-8)  

2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะทํางานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการในการคัดสรรผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป (4.2-2-9 และ 4.2-2-10)  

3) ภาควิชาพืชสวน มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นเรื่องเด่นและน่าสนใจ 
เพื่อนําเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับในนิทรรศการต่างๆ โดยนิทรรศการที่จัดในนามของภาควิชานั้น 
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของภาควิชาฯ ในการดําเนินการ ส่วนนิทรรศการที่จัดโดยความร่วมมือของ
ภาควิชาฯ กับหน่วยงานภายนอกนั้น ภาควิชาจะเป็นผู้คัดสรรและเผยแพร่องค์ความรู้ตามความเหมาะสมกับหัวเรื่องของ
นิทรรศการ ได้แก่ โครงการเกษตรวิชาการ (4.2-2-11)  

4) ภาควิชาโรคพืช มีแผนการดําเนินงานของภาคโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ และมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของภาควิชา (4.2-2-12 และ 4.2-2-13)  

5) ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ทําหน้าที่ในการ
รวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานผ่าน
ทางเว็บไซต์ของภาควิชา (4.2-2-14)  

6) ภาควิชาสัตวบาล มีระบบการคัดเลือกผลงานวิจัยที่เป็นเรื่องเด่นน่าสนใจเพื่อนําไปเผยแพร่องค์ความรู้
ต่อสาธารณชนโดยมีการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ (4.2-2-15) 

- คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นเรื่องเด่นและน่าสนใจ  
เพื่อนําเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับในการประชุมทางวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(4.2-2-16) มีคณะกรรมการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองเนื้อหา และคณะกรรมการประจํา
คณะให้ความเห็นชอบในการดําเนินการ นอกจากนี้แต่ละภาควิชายังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย เพื่อดูแลระบบและ
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กลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จะเป็นผู้คัดสรรและเผยแพร่ 
องค์ความรู้โดยส่ือต่างๆ ตามความเหมาะสม (4.2-2-17) 

- คณะเศรษฐศาสตร์ มีคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิจัย (4.2-2-18) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัย 
ได้ส่งผลงานวิจัยและบทความเพื่อตีพิมพ์ และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ  
เช่น ARE Working Paper (4.2-2-19) วารสารฅนสหกรณ์ (4.2-2-20) เป็นต้น  

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน รวบรวม คัดสรรผลงานให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 
งานวิจัย ตามแผนปฏิบัติราชการด้านวิจัยประจําปีของคณะ พ.ศ. 2555-2558 (4.2-2-21) จากระบบและกลไกดังกล่าว 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งส้ิน 4 เรื่อง (4.2-2-22) สนับสนุนโครงการ
ผลิตอาหารสุนัขทางเลือกและโครงการอาหารโมเลกุล โดยทางคณะได้มีการวางแนวทางการดําเนินงาน แต่งตั้ง
คณะทํางาน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย  
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (01600325) จากน้ันต่อยอด
เชิงพาณิชย์ ในการผลิตอาหารสุนัขทางเลือก และเปิดอบรมแก่บุคคลทั่วไป โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะส้ันร่วมกับ 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ซึ่งมีการให้ความรู้ในเชิงวิชาการและมีความทันสมัย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้  
ทําให้ผลงานสร้างสรรค์นี้เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปจํานวนมาก ถือเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลให้ความรู้ที่น่าสนใจ 
ต่อสาธารณชนและมีการเผยแพร่ทั้งในงานเกษตรแฟร์ และทางส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และส่ือส่ิงพิมพ์ (4.2-2-23) 

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและ
งานวิจัยที่เป็นเรื่องน่าสนใจ เพื่อนําเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับในนิทรรศการต่างๆ โดยนิทรรศการ 
ที่จัดโดยคณะนั้น ภาควิชาจะเป็นผู้คัดกรองเนื้อหาและเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา เพื่อให้ความเห็นชอบ
ในการดําเนินการ ดังเช่น การจัด “Mini Open House 2013” ของภาควิชาเคมี ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 
2556 ระหว่างวันที่ 3–4 ธันวาคม 2556 (4.2-2-24) และการจัดนิทรรศการการทําน้ําหมักชีวภาพ ในงานเกษตร
กําแพงแสน ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 1–10 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (4.2-2-25)   

- คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน มีคณะกรรมการวิจัยผู้บริหารระดับสูงภายในคณะคัดสรรและวิเคราะห์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่ อนําไปเผยแพร่ถ่ายทอดเพื่ อ ให้ เ ป็นองค์ความรู้  เช่น  นิทรรศการงานวิจัย 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์งานเกษตรกําแพงแสน 2555 (4.2-2-26) 

- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีคณะกรรมการวิจัยคอยดูแล ตรวจสอบผลงานวิจัย และมีระบบคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (4.2-2-27) ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ที่เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสังคมผ่านการจัดนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้น 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ  

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคณะกรรมการ
รวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (4.2-2-28) ทําหน้าที่คัดสรรผลงาน 
ที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ 
ที่น่าสนใจซ่ึงสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ มีระบบแนวทางขั้นตอนหลักเกณฑ์การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
โดยระบุไว้ในคู่มือวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2556 (4.2-2-29) และในปีการศึกษา 2556 ได้สังเคราะห์
งานวิจัย จํานวน 5 เรื่อง (4.2-2-30) 

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (4.2-1-17) ให้เป็นผู้รวบรวม และ
ติดตามผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อนําเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะ (4.2-2-31) และเว็บไซต์ของคณะ (4.2-2-32)  

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการให้คณาจารย์แต่ละท่าน
ส่งผลงานที่คัดสรรจากนิสิตในที่ปรึกษาให้คณะกรรมการในฝ่ายคัดสรรงานที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่ (4.2-2-33) 
 นอกจากน้ีสํานักหอสมุดมีการสร้างระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยได้ดําเนินโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการดําเนินงานที่ได้รวบรวมผลงานของผู้ทําประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย คณาจารย์และ
นักวิจัยอาวุโสที่มีชื่อเสียง จํานวน 107 ท่าน โดยการจัดทําเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมผลงานฉบับเต็มในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง จัดทําซีดีฐานข้อมูลมอบให้กับเจ้าของ
ผลงานวันครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 (4.2-1-79) และยังได้
พัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยเฉพาะเรื่อง และมีระบบการจัดการความรู้และการให้บริการความรู้การวิจัยในคลังความรู้ 
เพื่อการวิจัยด้านการเกษตร และคลังความรู้เฉพาะเรื่องที่สาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ คลังความรู้ข้าว อ้อย ยางพารา 
ข้าวโพดและข้าวฟ่าง แฝก เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (4.2-2-34) 
และดําเนินการรวบรวมผลงานวิจัยที่มีการเสนอในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการจัดการ
ประชุมอย่างต่อเน่ืองกว่า 5 ทศวรรษ ผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่
และให้บริการความรู้แก่สาธารณะ (4.2-2-35) นอกจากน้ีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ยังมีการจัดการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และการให้บริการความรู้การวิจัยในคลังความรู้เพื่อการ
วิจัยด้านการเกษตร และคลังความรู้เฉพาะ เช่น กล้วยไม้ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยให้บริการผ่าน
เครือข่ายของสถาบันฯ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (4.2-2-3)    

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ไ ด้จาก ข้อ 2  
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยโดยคณะ/ สถาบัน ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ผ่านส่ือต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
ส่ือส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ การประชุมวิชาการ และการอบรม เป็นต้น โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน 
โดยดําเนินการผลิตส่ือต่างๆ ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ จัดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ 
สาขาสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ และวารสารเคหการเกษตร ซึ่งเป็นวารสารรายเดือน เผยแพร่ผลงาน
ด้านการเกษตร (4.2-1-70 และ 4.2-3-1) ส่ือวิทยุ ผลิตรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก. 
บางเขนความถี่ 110 KHz เชียงใหม่ความถี่ 675 KHz สงขลาความถี่ 1269 KHz ขอนแก่นความถี่ 1314 KHz (4.2-3-2) 
KURDI channel  เผยแพร่งานวิจัยผ่าน LED ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-3-3) ส่ือออนไลน์ ได้แก่ “YouTube 
รายการเกษตรศาสตร์นําไทย” (4.2-3-4) การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
(4.2-3-5) 

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ส่ือสังคม
ออนไลน์ (Facebook) และจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน
ที่เกิดจากงานวิจัย (4.2-3-6)  

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัย สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ (4.2-3-7) มีคณะกรรมการจัดทําจดหมาย
ข่าว เพื่อรวบรวม คัดสรรความรู้จากงานวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์จัดทําเป็นจดหมายข่าว หรือข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ
สถาบัน (4.2-3-8) และมีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยโดยจัดทําเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คนทั่วไป       
ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม (4.2-3-9) 

- คณะบริหารธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านทางจุลสารข่าวฟ้าใส  
ไดเจสท์ (4.2-3-10) และเว็บไซต์คณะฯ (4.2-3-11)   

- คณะประมงมีเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังนักวิชาการ นิสิต และชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําเอกสารรายงานผลการวิจัย การจัดประชุมนานาชาติ International Fisheries Sysposium 
(IFS2013) (4.2-3-12) การจัดทําเอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา ภาควิชาชีววิทยาประมง  
คณะประมง (4.2-3-13) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 (สาขาประมง) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-3-14)  
เป็นต้น   
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- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดอบรมอาหารสุนัขทางเลือกและอาหารโมเลกุล ร่วมกับสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยการจัดอบรมมีประชาชน
ทั่วไปสนใจเข้าร่วมอบรบ รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ และเปิดอบรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งในงานเกษตรแฟร์ และ 
ทางส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และส่ือส่ิงพิมพ์ (4.2-3-15)  

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแผนการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย (4.2-3-16) และได้จัด
นิทรรศการงานวิจัยสู่สาธารณชน การแสดงนิทรรศการและการสัมภาษณ์คณาจารย์ (4.2-3-17 และ 4.2-3-18) อีกทั้ง 
ได้เผยแพร่องค์ความรู้บนเว็บไซต์คณะ (4.2-3-19) 

- คณะเกษตร มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เผยแพร่
สู่สาธารณชนผ่านส่ือต่างๆ หลากหลายช่องทาง อย่างเป็นระบบในเชิงรุก ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงาน หรืองานสร้างสรรค์ 
เชื่อมโยงศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นการดําเนินการในระดับ
ภาควิชา ตัวอย่างเช่น ภาควิชากีฏวิทยา มีการเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เรื่อง “ต่อมหาภัย ทําไม
ต้องรุมต่อย” ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (4.2-3-20) “เพล้ียไฟศัตรูตัวเล็ก…แต่ความเสียหายไม่น้อย” และ “แมลงหล่า”  
ในวารสารอู่ข้าว (4.2-3-21 และ 4.2-3-22) “ข้าวถุง” ในรายการกบนอกกะลา (4.2-3-23) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยในรูปโปสเตอร์และแผ่นพับ เช่น ผลงานวิจัยเครื่องสีข้าว เครื่องปอก
ฝรั่งและเครื่องคลุกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย อุปกรณ์เก็บเกี่ยวและตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้ และเครื่องหยอดเมล็ด
สําหรับถาดเพาะกล้า (4.2-3-24) และได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงานเกษตรแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 22–30 มีนาคม  
พ.ศ. 2557 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
(4.2-3-25 และ 4.2-3-26) ภาควิชาพืชไร่นา มีการดําเนินงาน Agronomy Outlet เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์
ความรู ้จากงานวิจัย (4.2-3-27) และเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง “ข้าวไร่แบบนาขั้นบันได” ในวารสารอู่ข้าว  
(4.2-3-28) ภาควิชาพืชสวนมีการจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรวิชาการ การแจกแผ่นพับ (4.2-3-29) ภาควิชาโรคพืช 
ได้จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกําจัดศัตรูพืชของข้าวและพริกให้กลุ่มเกษตรกร ณ อําภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี  (4.2-3-30) ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ผ่านทางเว็บไซต์ภาควิชา (4.2-3-31) ภาควิชาสัตวบาล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักโภชนศาสตร์และ 
การประกอบสูตรอาหารสัตว์ รุ่นที่ 9 (4.2-3-32) 

- คณะวิทยาศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
ผ่านเว็บไซต์ของภาควิชา และสื่อทางวารสารหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เช่น การเผยแพร่บทความวิจัยผ่านเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ Sciences@KU for life (4.2-3-33 และ 4.2-3-34) การเปิดโครงการพัฒนาวิชาการให้กับ
บุคคลภายนอกโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานวิจัยจากคณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา อาทิ   
การเพาะเห็ดทุกชนิด การจัดจําแนกชนิดของเห็ดราโดยวิธีโมเลกุล การจัดทําบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ (จุลินทรีย์ 
ทนร้อนเพ่ือการใช้ประโยชน์) (4.2-3-35) การเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง “งานสํารวจและประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรแร่ขั้นรายละเอียด แร่หนัก-ธาตุหายาก จังหวัดระนอง” จัดโดย สํานักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 โดย ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (4.2-3-36) บทความเรื่อง “ควันหลงจากแผ่นดินไหว
ที่ชิลี” หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 โดย ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  
(4.2-3-37) การให้สัมภาษณ์ในรายการ World Focus หัวข้อ “ถั่งเช่าเกษตรศาสตร์” จํานวน 2 ตอน เผยแพร่เมื่อ  
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557 โดย รศ.ดร.มณจันทร์  เมฆธน ภาควิชาสัตววิทยา (4.2-3-38) การเผยแพร่ผลงานความรู้
ด้านเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช และอนุกรมวิธานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ (4.2-3-39) มีนิสิตได้รับคัดเลือก
เป็นทูตไบเออร์เพื่อส่ิงแวดล้อม บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน ซึ่งมีการตีพิมพ์ในนิตยสารโลกแสนสุข ฉบับ ‘ทูตนักรักษ์’      
(4.2-3-40) และ ‘ออกซิเจน’ ของ Gen M (4.2-3-41) 

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ 
จากงานวิจัยสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านทางการแถลงข่าวงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (4.2-3-42)  
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- คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่นระบบสารสนเทศ 
(4.2-3-43) แผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดแสดงนิทรรศการ (4.2-3-44) และมีการจัดประชุมวิชาการ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ 9 ในงานเกษตรกําแพงแสนโดยมีการจัดเสวนาในหัวข้อ“แนวโน้มเกษตรไทยกับไอที” ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทรงความรู้ความสามารถมาบรรยายให้กับนิสิตบุคลากรและบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจ (4.2-3-45)  

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
จากวิทยาเขตศรีราชา โดยนักวิจัยรับทุนและทํางานวิจัยเสร็จส้ินแล้ว จะต้องทํารายงานผลการวิจัยและนําเสนอเผยแพร่ 
ตามที่คณะกรรมการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา กําหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร์ รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานนิทรรศการทางวิชาการ วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 18 
และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2556–1 กันยายน พ.ศ. 2556 (4.2-3-46)  

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะ (4.2-2-31) 
และเว็บไซต์ของคณะ (4.2-2-32) และได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวนทั้งส้ิน  
12 ผลงาน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการประชุมวิชาการงาน
เกษตรแฟร์ ภายใต้ชื่อ “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจําปี 2556  
(วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556) และได้รวบรวมผลทั้งส้ินเผยแพร่ทางหนังสือและ 
CD เพื่อการประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณชนต่อไป (4.2-3-47) รวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์โดยเช่ือมโยงกับศิษย์เก่า ผ่านทางเว็บไซต์ศิษย์เก่าของคณะฯ (4.2-3-48) และผ่านทาง facebook ของ
คณะฯ (4.2-3-49) 

นอกจากน้ีคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละคณะเช่นกัน อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.2-3-50) 
คณะเศรษฐศาสตร์ (4.2-3-51) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (4.2-3-52) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (4.2-3-53) 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (4.2-3-54) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (4.2-3-55)  

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน มหาวิทยาลัยมีการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในลักษณะการเผยแพร่ ถ่ายทอด 
เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ การให้บริการวิชาการในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน/องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีการกําหนดหน่วยงานหลัก รับผิดชอบการประสานงานหรือส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
สู่เชิงพาณิชย์ และหน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก มีระบบการบริหารจัดการและกระบวนการดําเนินงานของ 
แต่ละหน่วยงานด้วย ดังนี้  

4.1 การให้บริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมีสํานักงานบริการวิชาการ ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน 
และสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายใต้ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 2551 (4.2-4-1) โดยมีการจัดทําขั้นตอน กระบวนการในการรับงานบริการวิชาการ
จากหน่วยงานภายนอก และเผยแพร่ไปยังบุคลากรของ มหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงความเช่ียวชาญของหน่วยงานและ
บุคลากร ตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีการรับรองการใช้ประโยชน์จากผู้รับบริการ นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรในแต่ละ
สาขา ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ในปี 2556 มหาวิทยาลัยสามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งส้ิน 14 สาขาจาก 15 สาขา 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อสนองตอบภารกิจในด้านบริกาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมและชุมชน (4.2-4-2) 
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4.2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลการพัฒนา
วิชาการ ภายใต้การบริหารจัดการโดยสํานักบริการวิชาการ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การเปิดโครงการ จนถึงการปิดโครงการ 
พร้อมจัดสรรค่าอํานวยการให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลและรายคณะตามผลงาน 
ที่ได้ให้บริการวิชาการ ทําให้สามารถติดตามสถานะ การดําเนินโครงการได้เป็นปัจจุบัน (Real Time) (4.2-4-3) ซึ่งใน 
ปีการศึกษา 2556 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ได้แสดงถึงข้อมูลโครงการวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นําไปใช้
ประโยชน์และแล้วเสร็จ จํานวนทั้งส้ิน 387 โครงการ (4.2-4-4) 

4.3 การดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. (Kasetsart University Business Incubation Center หรือ 
KU-BIC) มหาวิทยาลัยมีการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ดําเนินการโดยสํานักงานบริการวิชาการ โดยมีงานทรัพย์สินทางปัญญา ทําหน้าที่
ประสานงานเพื่อการเจรจาตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยี การดําเนินการจัดทําและตรวจสอบข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การจัดพิธีลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจัดสรรผลประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากน้ัน 
สํานักงานบริการวิชาการ โดยงานพัฒนาธุรกิจ จะทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ธุรกิจเพื่อนําการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านกระบวนการพัฒนาธุรกิจ และการบ่มเพาะ
ธุรกิจ โดยนําเทคโนโลยี องค์ความรู้ และผลงานวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนําออกสู่ตลาด และมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย โดยจัดตั้งเป็นธุรกิจ ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ (4.2-4-5 ถึง 4.2-4-8) ทั้งนี้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ก่อนการบ่มเพาะธุรกิจ เริ่มต้นจากองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย หรือจากทรัพย์สิน 
ทางปัญญา จากน้ันพัฒนาเป็นแนวคิดธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ก่อนที่จะพัฒนาเป็นแผนธุรกิจฉบับเข้าร่วมโครงการ  

 ส่วนที่ 2  กระบวนการระหว่างบ่มเพาะธุรกิจ แผนธุรกิจที่ ผ่านการคัดเลือก จะได้รับงบอุดหนุน  
(Seed Fund) เพื่อทดสอบตลาด เมื่อพิจารณาแล้วว่าผลการดําเนินธุรกิจสามารถดําเนินการได้ จึงก่อตั้งเป็นบริษัทเริ่มต้น 
(Start-up company) โดยจะได้รับการสนับสนุน Start-up Fund เพื่อเริ่มดําเนินธุรกิจ ในขั้นตอนทั้งก่อนบ่มเพาะ และ
ระหว่างบ่มเพาะธุรกิจนี้ ใช้เวลา 6 เดือนถึง 1 ปี  

 ส่วนที่ 3  กระบวนการหลังบ่มเพาะธุรกิจ เป็นการพัฒนาบริษัทเริ่มต้นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านต่างๆ เช่น การขยายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย การออกนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ผ่าน   
ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ต่อเนื่องด้วยการปรับแผนธุรกิจเพื่อขอร่วมทุน หรือ กู้เงินขยายกิจการ  
สู่การเป็นบริษัทเต็มรูปแบบ (Spin-off company) โดยใช้เวลาในขั้นตอนหลังบ่มเพาะธุรกิจ 1-2 ปี รวมระยะเวลาในการ
บ่มเพาะธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการทั้งส้ินประมาณ 3 ปี 

  ในรอบปี 2556  มหาวิทยาลัยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ มก. ภายใต้ “โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา” ในการพัฒนาบริษัทเริ่มต้น (Start-up 
Company) จํานวน 4 กิจการ และพัฒนาบริษัทเต็มรูปแบบ (Spin-off Company) จํานวน 5 กิจการ โดยมีระยะเวลา 
ในการดําเนินงาน 2 ปี คือ พฤษภาคม 2556-เมษายน พ.ศ.2558 ( 4.2-4-9 และ 4.2-4-10) และภายใต้โครงการหน่วย      
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อการดําเนิน
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนําองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ มก. ได้จัดการอบรมหลักสูตร “ธุรกิจการเล้ียงไส้เดือนเชิงพาณิชย์” ซึ่งเป็นงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  
จันทร์สว่าง โดยในการฝึกอบรมมีการให้ความรู้ทั้งเชิงเทคนิคการเล้ียง และความรู้เชิงธุรกิจด้วย  

นอกจากนั้น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ยังทําหน้าที่ในการเช่ือมโยงภารกิจของหน่วยงานและองค์กร 
ที่สนับสนุนผู้ประกอบการ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช). สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  เพื่อให้เกิดการนําองค์ความรู้และงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยในปี 2556 
ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการพัฒนา
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ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้เป็น Smart Farmer โดยมีการสนับสนุนให้นําองค์ความรู้ หรืองานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมาพัฒนา/ปรับปรุงการผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร (4.2-4-11)  

4.4  หน่วยงานในระดับคณะ สถาบัน สํานัก มีการนําองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในลักษณะการให้บริการวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ฯลฯ โดยตรง แก่ชุมชน สังคม องค์กร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีการจัดทําโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้ชื่อ “โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช” โดยนําองค์ความรู้ หรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
มาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่ และความต้องการของชุมชน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจํานวน 4 เทคโนโลยี ได้แก่ 
การผลิตถ่านอัดแท่งและน้ําส้มควันไม้ การเพาะชํากล้าไม้ และการปลูกพืชแบบวนเกษตร ทําให้เกษตรกรได้นําต้นไม้ 
ไปปลูกแบบผสมผสานแบบวนเกษตร รวมถึงการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ถังน้ํามัน 200 ลิตร ให้แก่เกษตรกรจํานวน  
10 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ของบ้านสมาชิกของโครงการฯ โดยมีการใช้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน (4.2-4-12) และ  
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้บริการโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อต้นเนระพูสีไทย 
(Tacca chantrieri Andre.) : พืชสมุนไพร โครงการ ผลงานการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อผลิต 
ต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส โครงการการพัฒนาวิธีการตรวจวัด ไนโตรเจน ด้วยหลักการที่ทําให้ง่ายขึ้นสําหรับ
ประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติภาคสนาม (4.2-4-13) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร นําผลงานวิจัยไปผลิตลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนจากรําข้าวไรซ์เบอรี่ นําผลงานวิจัยเรื่อง 
สมบัติทางกายภาพของเส้นใยสับปะรด การสกัด และย้อมสี ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เครือข่ายเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการรายย่อย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีการรายงานผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (4.2-4-14) ในส่วนของสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาวิชาการฯ ทําหน้าที่จัดการดูแลโครงการพัฒนาวิชาการของสถาบันฯและข้อมูลการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ ซึ่งใน 
ปี 2556 มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน รวม 24 รายการ (4.2-4-15) อาทิ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป นําผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารแมวในระบบเอ็กซ์ทรูชั่นไปใช้  บริษัท เบทาโกร นําวิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหารสัตว์ไปใช้  
บริษัท เฮลท์ดีไซน์ นําวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสาร GABA สําหรับผู้สูงอายุไปผลิตเป็นอาหารพร้อม
บริโภค บริษัท PERL ROYAL นําผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ํามะพร้าวพร้อมดื่มไปผลิตเชิงพาณิชย์ บริษัท อินโนฟู้ด และ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี นําผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสําเร็จรูปชนิดผงไปใช้ในการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ นอกจากน้ันยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าว การผลิตน้ํานมข้าว    
การพัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์เต้าหู้ทอดกรอบ ฯลฯ เป็นต้น  

สําหรับผลงานวิจัยที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ประจําปีการศึกษา ปี 2556 ของคณะต่างๆ 
ได้แก่ คณะเกษตร มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน (4.2-4-16) เช่น มีการนําผลงานวิจัยไปจัดทําคู่มือการเกษตร เรื่อง “การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์สูตร
สําเร็จจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์และจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชสําหรับผลิตพืชผักปลอดภัยและใช้ในชุมชน”โดย ดร.จารุวัฒน์ 
เถาธรรมพิทักษ์ ภาควิชากีฏวิทยา (4.2-4-17) จัดพิมพ์หนังสือ “สับปะรด”โดย อาจารย์นพ ตัณมุขยกุล ภาควิชาพืชไร่นา 
ให้สํานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ นําไปจัดพิมพ์เผยแพร่ (4.2.4-18) มีการนําผลงานวิจัยไปบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
“รู้จักหิ่งห้อยเมืองไทยและประเด็นท้าทายการอนุรักษ์หิ่งห้อยในพื้นที่บางกระเจ้า”(4.2-4-19) การให้ความรู้ เรื่อง หิ่งห้อย 
แก่เด็กผู้เข้าแข่งขันในรายการ “คิดวิทย์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ ภาควิชากีฏวิทยา 
(4.2-4-20) รวมทั้งนําองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การควบคุมโดยชีววิธี” “แมลงศัตรู
ข้าวและการควบคุมโดยชีววิธี” และ “การควบคุมศัตรูข้าวโดยชีววิธี” ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดความรู้การเกษตรประจํา
ตําบลบางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย (4.2-4-21) มีการนําผลงานวิจัย เรื่อง “การป้องกันกําจัดแมลง
ศัตรูข้าวโดยชีววิธี” ไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาด อําเภอบ้านค่ายบางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี”โดย ผศ.ดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์ ภาควิชากีฏวิทยา (4.2-4-22) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ (4.2-4-23) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และทําหน้าที่
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รับผิดชอบเป็นส่ือกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยภาควิชาเกษตรกลวิธานกับองค์กรภายนอก 
ที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น ผลงานวิจัยเครื่องสีข้าวกล้องชุมชุนที่จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ให้กับ
บุคคลภายนอก โดย อบต.สนามชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากภาควิชา เพื่อนําไปใช้ในการ 
สีข้าว ณ โรงสีข้าวชุมชน ตําบลสนามชัย อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4.2-4-24) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
มีการส่งเสริมการนําผลงานที่เกิดจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ โดยบริษัท อเมริกันฟู้ด จํากัด 
ขอความร่วมมือวิจัยพัฒนาสูตรสินค้า มาร์ชเมลโลวเหลว เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในไอศกรีม (4.2-4-25) ภาควิชาปฐพีวิทยา  
มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนโดย ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัดสําหรับปลูกข้าวในโครงการเกษตร 
สืบสานโครงการพระดาบสสัญจร ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ (4.2-4-26)  
การบรรยายในงานเกษตรวิชาการ คณะเกษตร พ.ศ. 2557 ในงานเกษตรแฟร์ หัวข้อเรื่อง การปลูกข้าวหอม นาปรัง โดย 
ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ซึ่งหัวข้อการบรรยายเป็นการประมวลและคัดเลือกจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ
ของเกษตรกร โดยเกษตรกรมีความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การเพาะปลูกข้าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (4.2.4-27) 
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริง เรื่อง “การสังเคราะห์และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน : กรณีศึกษาครูภูมิปัญญาไทย 
ในภาคกลาง” โดย ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ (4.2-4-28) 

สําหรับคณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ในปี พ.ศ. 2556 ทั้งส้ิน
รวม 6 ผลงาน โดยเป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์ โดยมีการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโครงการต่างๆ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน เช่น ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้จัดอบรมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีบุญยานนท์ 
จังหวัดนนทบุรี โดยใช้ต้นแฝกที่ได้จากโครงการวิจัย เรื่อง การขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
ของ รศ.ดร.มาลี ณ นคร เป็นพืชในการทดลองและได้แจกจ่ายให้กับนักเรียนเพ่ือติดตามการเจริญเติบโต และนําไปใช้
ประโยชน์  มีการประเมินผลโครงการและผลการทดลองที่ทําโดยนักเรียน เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงการวิจัย และ    
การนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดงานวิจัย (4.2-4-29) ภาควิชาชีวเคมี มีผู้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ ห้างหุ้นส่วน จํากัด 
เรือนไหม-ใบหม่อน (4.2-4-30) ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มีโครงการการจัดการทรัพยากรอัญมณีของท้องถิ่น ได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรอัญมณีและการกําเนิดพลอยแหล่งจันทบุรี-ตราด” ระหว่างวันที่ 
14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (4.2-4-31) ภาควิชาสถิติ มีผลสรุปรายงานโครงการวิจัย เรื่อง ระบบที่เหมาะสมสําหรับ 
การประกันภัย และการชดเชยให้แก่ผู้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ) (4.2-4-32) ภาควิชาสัตววิทยา โดย รศ.ดร.วิน เชยชมศรี 
และ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ได้นํากรรมวิธีการเจาะเลือดจระเข้โดยไม่ทําลายชีวิต ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจาการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ สู่งานเชิงพาณิชย์ ในนามห้างหุ้นส่วนจํากัดวานิไทย จํากัด (4.2-4-33) ภาควิชาฟิสิกส์ มีการนําเทคโนโลยี
จากงานวิจัยของอาจารย์เป็นส่ือกลางสานความสัมพันธ์โดยการนําเครื่อง Vibrating Sample Magnetometer (VSM) 
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.พงศกร จันทรัตน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างองค์กรนําไปใช้ในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(4.2-4-34) 

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิเช่น ได้มีการเผยแพร่ ถ่ายทอด
องค์ความรู้ผลงานวิจัย เช่น เรือกู้ภัยสะเทินน้ําสะเทินบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  
ยามยาก การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร โดยร่วมมือกับ บริษัท  
ยามาฮ่ามอเตอร์ จํากัด เครื่องผลิตน้ําดื่มสะอาด ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภา) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (4.2-4-35 
และ 4.2-4-36)  

นอกจากน้ัน ยังมีการดําเนินงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยมีความร่วมมือกับบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ในการศึกษาความสามารถในการย่อยและการขับถ่ายของสุนัข (4.2-4-37) โดยได้รับการรับรอง 
การใช้ประโยชน์จากผลงานโครงการวิจัยดังกล่าวจากผู้รับบริการ (4.2-4-38) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน (4.2-4-39) คณะเศรษฐศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยดําเนินงานวิจัยที่มีคุณค่าที่จะ
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ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงงานวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ทั้งหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การพัฒนาแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง สําหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนัง 
ธัญสุดา จังหวัดนนทบุรี การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในภาคตะวันตก รวม 3 แห่ง คือ 
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และสมุทรสงคราม (4.2-4-40) คณะบริหารธุรกิจ มีการตั้งคณะกรรมการวิจัย 
เป็นระบบและกลไกส่งเสริมให้บุคลากรทํางานวิจัยที่ตอบสนองต่อการใช้งานจริงกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก และสนับสนุนให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้นําผลงานไปใช้จริง (4.2-4-41) 
และมีเอกสารรับรองการนํางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ อาทิ การกําหนดนโยบายจากการศึกษาต้นทุน 
โลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สําคัญ ให้แก่สมาคมชาวไร่มันสําปะหลังภาคอีสาน การศึกษากระบวนการผลิตสินค้าผักและผลไม้
ในห่วงโซ่อุปทานระบบปิดเพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายภายใต้สัญลักษณ์ Q โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ 
ในการกําหนดนโยบาย เป็นต้น (4.2-4-42) และคณะประมง มีการนําผลงานวิจัยเรื่อง ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ 
ภายในคณะประมง : กรณีศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
ได้ขอนําผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน (4.2-4-43) และ 
มอบหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (4.2-4-44) 

สําหรับวิทยาเขตกําแพงแสน ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ของภาควิชา สาขาวิชา และศูนย์ฯ  
ได้ทํางานวิจัยตามความถนัดและสนับสนุนให้ทํางานวิจัยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2556 ได้ผลิตผลงานวิจัย
ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคม เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง เครื่องปอก 
ผิวมะกรูด โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ได้ดําเนินการออกแบบ สร้างเครื่อง ให้กับ บริษัท นิตยาไทยเคอรี่ โปรดักส์ 
จํากัด ได้นําไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรภายนอก โดยนําไปใช้ปอกผิวมะกรูด และมีเอกสารรับรองการนําไปใช้
ประโยชน์ (4.2-4-45) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน มีผลงานวิจัยเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ของ ดร.ปัทมา จันทร์เจริญสุข ที่ได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจนในเชิงนโยบาย สาธารณะและวิชาการ โดยสํานักงาน กพ.นําไปใช้ในการวางแผนงานส่งเสริมจริยธรรม 
ในการเผยแพร่ รณรงค์สร้างความเข้าใจ การยอมรับ กระตุ้นการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากสํานักงาน กพ. (4.2-4-46)    

ส่วนการดําเนินงานของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการนําองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน เช่น คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน” การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. สกลนคร และความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานของ อบจ. สกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร เป็นผู้สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปีต่อไป รวมทั้ง การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย เรื่อง การลดความสูญเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปแห่งที่ 3 อําเภอ 
เต่างอย จังหวัดสกลนคร (4.2-4-47) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ประกอบด้วย การนําองค์ความรู้จากโครงการวิจัยการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน (4.2-4-48)  
ของ อ.สันติ โถหินัง อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ และใช้ประโยชน์ทางอ้อม  
ที่บ้าน หนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (4.2-4-49) สํานักงานเทศบาลตําบลเชียงเครือ  
ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (4.2-4-50) และบ้านหนองสนม ตําบลหนองสนม อําเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร (4.2-4-51) นอกจากนั้น ยังมีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ทางอ้อม โดยวิศวกร 
ฝ่ายขายและเทคนิค บริษัท เทนดาต้า จึโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (4.2-4-52) ได้นําองค์ความรู้จากผลงานวิจัย 
การใช้ถุงอัดกรองตะกอนของนํ้าประปามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ในโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบดักไขมันที่เหมาะสมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิรัชต์ 
สงวนเดือน อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และยังมีการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ โดยวัดพระธาตุ
ภูเพ็ก อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร (4.2-4-53) จากองค์ความรู้งานวิจัยการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมระหว่างพลังงาน
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ลมกับพลังงานแสงอาทิตย์บนยอดเขาภูเพ็ก โดยนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ (4.2-4-54) เป็นต้น นอกจากน้ัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังมีการนํางานวิจัยไปประโยชน์เชิงนโยบายและ
เชิงสาธารณะ โดยหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลเชียงเครือ เช่น โครงการ “เชียงเครือ ตําบลสุขภาวะต้นแบบ” ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองสนม  และโครงการประเมินการดําเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนในเครือข่ายบริการที่ 8 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี (4.2-4-55)  

ในส่วนของวิทยาเขตศรีราชา มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์ 
จากงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คือ โครงการวิจัยเรื่อง “การใส่ส่วนหัวกระดูกเรเดียสเทียม” (4.2-4-56) 
โดย ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิจัยร่วมกับ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยได้รับทุนวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยทําหน้าที่ออกแบบและผลิตกระดูกเรเดียสเทียม 
รวมถึงการเข้าร่วมการผ่าตัดกับคณะศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกส์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกระดูก 
เรเดียสเทียมที่ออกแบบโดย อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ ได้มีการเปล่ียนให้กับผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวแขนความผิดปกติ 
ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถือว่าผลงานวิจัยดังกล่าวนําไปใช้ประโยชน์จริง 
ในเชิงสาธารณะ โดยมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนพงษ์ ไวทยวิญญู  
อาจารย์ประจําภาควิชาออร์โธปีดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (4.2-4-57) และโครงการวิจัย เรื่อง 
“การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด” (4.2-4-58) ของดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ 
อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยผลงานวิจัยดังกล่าว ได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหาชุดเส้นทาง การขนส่ง
ภายในประเทศ เสนอให้กับ บริษัท โปรเกรส ชิปป้ิง-ทรานสปอร์ต จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการส่งออก
มะม่วงและมังคุด ผลงานวิจัยดังกล่าวนําไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ โดยมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
จากนายสมศักด์ อ่อนภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเกรส ชิปปิ้ง-ทรานสปอร์ต จํากัด (4.2-4-59) และวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ คือ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ 100%” ซึ่งสํานักวิจัยค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ได้นําไปใช้ประโยชน์ ในการนํากังหันลมขนาด 2 KW จํานวน 2 ชุด และ 5 KW จํานวน 2 ชุด ติดตั้ง
ทดสอบใช้งานอยู่ที่ อําเภอ    หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้ารับระบบสายส่งของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ และเป็นโครงการที่ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสามารถนําไปพัฒนาต่อยอด 
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานลมในระดับประเทศต่อไป (4.2-4-60) เป็นต้น 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด มหาวิทยาลัยมีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) ภายใต้งาน
ทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ทําหน้าที่ดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ  
ตั้งแต่การให้บริการด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอรับ
ความคุ้มครอง นําไปยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีการติดตามแก้ไขจนถึงขั้นตอนรับจดทะเบียน  
การดําเนินการในการรักษาสิทธิรายปีตลอดอายุความคุ้มครอง การเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี การทําบันทึกข้อตกลง   
และการจัดการสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (4.2-5-1) ทั้งนี้การบริหารงานทั้งหมดดําเนินการภายใต้
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่มีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในด้านการ
บริหารจัดการและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ โดยในปัจจุบันมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 (4.2-5-2) และ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 (4.2-5-3)  

จากระบบและกลไก โครงสร้างของ TLO ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  
สํานักงานฯ ทําหน้าที่ ดังนี้ 
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5.1   เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้สร้างสรรค์งานวิจัยในการเจรจาต่อรองกับภาคเอกชนหรือภาครัฐ
ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (4.2-5-4)   

5.2   จัดทําข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยี (4.2-5-5)   
5.3   จัดสรรสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและหน่วยงานผู้สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย  
5.4   บริหารพร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างตอ่เนื่อง 
5.5   กรณีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการสนับสนุนบุคลากรที่เป็นนิติกร และ

เจ้าของผลงานวิจัยผู้สร้างสรรค์ ช่วยสนับสนุนข้อมูลในชั้นศาล  
 สําหรับการดําเนินงานในระดับคณะ สถาบัน สํานัก จะยึดตามระเบียบกลไกของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) ภายใต้งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ เป็นหลัก ทั้งนี้ ในระดับ
ภาควิชาของบางคณะ ยังมีระบบกลไกช่วยส่งเสริมในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ที่กําหนดเพิ่มเติมขึ้นโดยภาควิชาฯ มีการวางขั้นตอน แนวทาง และหลักเกณฑ์ ในการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกิดจาก
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้แก่เจ้าของผลงาน อาทิเช่น ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มีคณะกรรมการ 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ช่วยในการยื่นจดลิขสิทธิ์เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการวิชาการ
ผลิตขนมไทย และสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้วยโครงการสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ ภายใต้แผนงานการพัฒนา
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณะ (4.2-5-6) และภาควิชาส่งเสริม และนิเทศศาสตร์เกษตร ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 
ประเภทวรรณกรรม (ส่ิงเขียน) จํานวน 2 เรื่อง (4.2-5-7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยที่มีภารกิจในการช่วยสนับสนุนการดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์
จากการวิจัย โดยสามารถให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นได้ และช่วยประสานงานด้านเอกสารต่างๆ (4.2-5-8) เช่นเดียวกับ  
คณะบริหารธุรกิจ (4.2-5-9) (4.2-5-10) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (4.2-5-11) ฯลฯ และอีกหลายๆ คณะที่มีการตั้ง
คณะกรรมการหรือหน่วยงานย่อยเป็นระบบเพื่อกําหนดกลไกสนับสนุนในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์ กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงานกับให้ความช่วยเหลือและประสานงาน อํานวยความ
สะดวกในการขอขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิทธิต่อสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญา มีการให้รางวัลผู้ที่นําผลงานวิจัยขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้
หน่วยงานกลาง คือ งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ  

6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง ) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และมีการ 
ยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ภายใต้การดําเนินงานของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(TLOKU) งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ดังนี้ 

6.1   มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมให้บุคลากรรวมทั้งนิสิตเกิดความตระหนัก
ในความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการเป็นวิทยากรอบรม/สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนํางานวิจัยมาขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นไปที่การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (4.2-6-1) 

6.2  มีการจัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปเข้าร่วมสัมมนาหรืออบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ  ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (4.2-6-2) 

6.3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานกลางในการประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยจัดให้มีบุคลากรดําเนินการตั้งแต่ การจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร การยกร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิการย่ืนขอรับความคุ้มครองต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมถึงดูแลรับผิดชอบการชําระค่าธรรมเนียม การต่ออายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (4.2-6-3) 

6 .4 มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ผลงานทรัพย์ สินทางปัญญา  ผ่านทาง ส่ือต่างๆ  เช่น  เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์ IP Mart จดหมายข่าวสํานักงานบริการวิชาการ การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
ต่างๆ อาทิเช่น งานเกษตรแฟร์ งาน IP Fair งานวันนักประดิษฐ์ (4.2-6-4 ถึง 4.2-6-6) 
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6.5  ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
 ในปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556–26 พฤษภาคม 2557) มหาวิทยาลัยมีการนําผลงานวิจัยไป

ดําเนินการขอรับความคุ้มครอง ดังนี้ 
 - ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร  จํานวน  13 ผลงาน 
 - ยื่นขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร  จํานวน  29 ผลงาน 
 - ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร   จํานวน    6 ผลงาน 
 - ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   จํานวน  38 ผลงาน 
 - นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   จํานวน    3 ผลงาน 

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ในระดับคณะ สถาบัน สํานักจะยึดระเบียบกลไกของหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา  
สํานักงานบริการวิชาการ และบางหน่วยงานยังมีระบบและกลไกส่งเสริมของหน่วยงานเอง มีการกําหนดผู้ผู้ประสานงาน
และอํานวยความสะดวกให้เป็นไปตามกลไกดังกล่าว มีการสนับสนุนงบประมาณ มีการให้รางวัล และการประกาศ 
เกียรติคุณ สําหรับงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ และได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา โดยสร้างแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจให้กับผู้ที่มีผลงานวิจัย อาทิ คณะเกษตร มีการดําเนินการในส่วนของภาควิชา 
คหกรรมศาสตร์ มีการวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการอํานวยความสะดวก และการยื่นขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่อาจารย์ (4.2-6-7) ภาควิชาพืขสวน มีโครงการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ภาควิชาพืชสวน ซึ่งอาจจะนําไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (4.2-6-8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการให้เงิน
สนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (4.2-6-9) และมีการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้าน
ระเบียบ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (4.2-6-10) นอกจากนั้นยังมีการกําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานในการ
ยื่นขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วย (4.2-6-11) คณะวิทยาศาสตร์ มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรผลงาน
อนุสิทธิบัตร ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกําลังใจแก่นักวิจัย 
(4.2-6-12) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการสนับสนุนและกระตุ้น
ให้คณาจารย์มีการจดสิทธิบัตร โดยทางคณะมีการให้รางวัลกับผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งมีฝ่ายวิชาการคณะ  
เป็นผู้ดําเนินการ (4.2-6-13) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ส่งเสริมสนับสนุน ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
เพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และได้สร้างแรงจูงใจและกําลังใจบุคลากรวิจัยในสังกัด โดยการให้รางวัลบุคลากรที่มี
ผลงานวิจัยที่ได้ยื่น/ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ฯ ในการให้รางวัล
บุคลากรที่มีผลงานวิจัยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ (4.2-6-14) เป็นต้น  

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน  
สกอ.ที่ 4.2 5 ข้อ  6 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 
 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 ประกาศ สวพ.มก. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย 
4.2-1-2 คําสั่งแต่งต้ังนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-3 แผนปฏิบัติราชการด้านการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.2-1-4 รายงานการจัดสมัมนาประจําปี / รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
4.2-1-5 คําสั่งแต่งต้ังนักวิจัยพ่ีเลี้ยง/ผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง 
4.2-1-6 แผนการดําเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ประจําปี พ.ศ. 2557 
4.2-1-7 คําสั่งภาควิชากีฏวิทยา เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร  
4.2-1-8 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ ท่ี 52/2556 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย  

คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ ท่ี 13/2557 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย  
4.2-1-9 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจท่ี 61/2556 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ กองทุนคณะบริหารธุรกิจ  

คําสั่งคณะบริหารธุรกิจท่ี 83/2556 เร่ืองแต่งต้ัง คณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ  
4.2-1-10 รายงานการประชุม คณะกรรมการวิจัย 
4.2-1-11 ข้อมูลบุคลากรท่ีไป เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4.2-1-12 ผลงานวิจัยท่ีได้ เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
4.2-1-13 ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ประจําปี พ.ศ. 2556 
4.2-1-14 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ี 242/2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและ 

บริการวิชาการ ลงวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2556 
4.2-1-15 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย 
4.2-1-16 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาขอรับเงินอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
4.2-1-17 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2-1-18 ประกาศสวพ. มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัย 

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
4.2-1-19 ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เร่ือง แนวทางการสนับสนุนการส่งเสริม 

การตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 
4.2-1-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (การจัดสรรทุนเพ่ือนําเสนอผลงาน/เข้าร่วมประชุม

วิชาการ/ การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท่ี์ดีเด่น) 
4.2-1-21 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนพัฒนา 
4.2-1-22 ประกาศกองทุนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและ

ส่งเสริมบุคลากรคณะเกษตร ประจําปี พ.ศ.2556 
4.2-1-23 แผนการดําเนินงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.2-1-24 - แผนการดําเนินงานของภาคประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ และต่างประเทศ 
4.2-1-25 เอกสารกระบวนการดําเนินงานคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ภาควิชาสัตวบาล 
4.2-1-26 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่ายานพาหนะ 
4.2-1-27 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-1-28 เอกสารขอรับการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
4.2-1-29 เอกสารขออนุมัติทุนสนับสนุนการเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
4.2-1-30 ขอส่งเอกสารการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4.2-1-31 แผนดําเนินการท่ีภาควิชาปฐพีวิทยา ท่ีระบุงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ และนักวิจัย 
4.2-1-32 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 
4.2-1-33 เกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะประมง 
4.2-1-34 ประกาศกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เร่ือง การให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอ

ผลงานวิชาการของกองทุนคณะฯ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-35 เอกสารแสดงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
4.2-1-36 หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาอาจารย์http://www.eng.ku.ac.th/secretarial/?page_id=349 
4.2-1-37 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษาอังกฤษ 
4.2-1-38 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ทุนอาจารย์และบุคลากรไปเสนอบทความ 

ทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554 
4.2-1-39 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการ พ.ศ. 2555 
4.2-1-40 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเสนอผลงานต่างประเทศ คร้ังท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
4.2-1-41 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ฉบับท่ี 2 
4.2-1-42 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเพ่ือร่วมโครงการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” 
4.2-1-43 รายงานการประชุมพิเศษ การจัดสรรงบเพ่ือจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.2-1-44 โครงการจัดสรรงบประมาณวิจัย และนําเสนอของนิสิต 
4.2-1-45 การเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาบุคลากรท้ังในและต่างประเทศ รอบปีการศึกษา 2556 
4.2-1-46 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  สวพ.มก. 
4.2-1-47 สรุปขออนุมัติเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการไปประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 

4.2-1-48 บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ 

4.2-1-49 บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนสิิต 

4.2-1-50 รางวัลผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ มก. ปี พ.ศ. 2555 
4.2-1-51 รางวัลผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ มก. ปี พ.ศ. 2556 
4.2-1-52 สูจิบัตร วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 
4.2-1-53 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

http://www.eng.ku.ac.th/secretarial/?page_id=349 
4.2-1-54 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2-1-55 ประกาศภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงินรายได้ต่างๆ ของ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2-1-56 ประกาศภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณามอบเงินรางวัลเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย 

ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2-1-57 ประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ และการนําไปใช้ประโยชน์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
4.2-1-58 ประกาศแจ้งผลการพิจารณาการให้รางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และการนําไปใช้ประโยชน์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
4.2-1-59 ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการ และการให้เงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/ 

4.2-1-60 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ฉบับท่ี 2 

4.2-1-61 โครงการอบรม การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 2/2556 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

คร้ังท่ี 4” 
4.2-1-63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

คร้ังท่ี 5” 
4.2-1-64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์  

รุ่นท่ี 1” 
4.2-1-65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์  

รุ่นท่ี 2” 
4.2-1-66 โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4.2-1-67 โครงการ “พัฒนาทักษะการเขียนบทความตีพิมพ์แก่นิสิตและบุคลากรภาควิชากีฏวิทยา” 
4.2-1-68 โครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Research Mentor Project)การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

เรื่อง “ScKU-สร้างสรรค์รวมพลัง วิจัยแกร่ง ทะลายกําแพงปัญหา” เม่ือวันท่ี7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
4.2-1-69 โครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Research Mentor Project) การอบรมเชิงวิชาการเร่ือง “แนะนําแนวทาง 

การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ประจําปี 2557” เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน  
พ.ศ. 2556 

4.2-1-70 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ 
4.2-1-71 คําสั่งมก. เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
4.2-1-72 คําสั่งมก. เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร ์
4.2-1-73 คําสั่งสวพ.มก. เร่ืองแต่งต้ังคณะทํางานบริหารจัดทําวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
4.2-1-74 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
4.2-1-75 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองหลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลเพ่ือเผยแพร่

ผลงานวิจัยของศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
4.2-1-76 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมนมระหว่าง มก. กับองค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแห่งประเทศ 
4.2-1-77 เอกสารการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 52 และสูจิบัตร 
4.2-1-78 เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษานานาชาติ

โดยการทําเอกสารความร่วมมือ (MOU) 
4.2-1-79 โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิตอล 
4.2-2-1 คําสั่งสวพ. มก. เร่ือง คณะทํางานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2-2-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันค้นคว้าและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
4.2-2-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําจดหมายข่าว 
4.2-2-4 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ ท่ี 13/2557 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย  
4.2-2-5 เว็บไซต์การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานวิจัยของคณาจารย์http://scival.com/home 
4.2-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2555 วาระท่ี 4.1 
4.2-2-7 แบบแจ้งยืนยันการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
4.2-2-8 คําสั่งภาควิชาเกษตรกลวิธาน เร่ืองแต่ต้ังคณะกรรมการการบริการวิชาการ 
4.2-2-9 ขอให้พิจารณาผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ภาควิชา 
4.2-2-10 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-2-11 โครงการเกษตรวิชาการ 
4.2-2-12 แผนการดําเนินงานของภาคประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
4.2-2-13 หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของภาควิชาโรคพืช 

  



 

  Ë¹ �Ò 218  
                                       ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa¨íÒ»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-2-14 คําสั่งคณะเกษตร ท่ี 47/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาส่งเสริมและ

นิเทศศาสตร์เกษตร 
4.2-2-15 เอกสารคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยภาควิชาสตัวบาล 
4.2-2-16 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 
4.2-2-17 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยภาควิชาฟิสิกส ์
4.2-2-18 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 
4.2-2-19 ARE Working Paper 
4.2-2-20 วารสารฅนสหกรณ์ 
4.2-2-21 แผนการปฏิบัติราชการด้านวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2555–2558 
4.2-2-22 เอกสารรวบรวมข้อมูลการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
4.2-2-23 เอกสารรวบรวมการเผยแพร่นวัตกรรมอาหารสุนัข ในงานเกษตรแฟร์ ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
4.2-2-24 ตารางกิจกรรม “Mini open House 2013” ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556  

ระหว่างวันท่ี  3–4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี 
4.2-2-25 เอกสารงานแถลงข่าวงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2556  
4.2-2-26 ภาพการถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัย ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ.2556 
4.2-2-27 คําสั่ง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ท่ี 14/2557 คณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวี-

นานาชาติ ณ วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2557 
4.2-2-28 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค ์
4.2-2-29 ข้ันตอนหลักเกณฑ์การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

(คู่มือวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2556)  
4.2-2-30 รายงานการรวบรวม คัดสรร วิ เคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
4.2-2-31 การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2-2-32 การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2-2-33 การคัดสรรผลงานวิจัยของนิสิต 
4.2-2-34 คลังความรู้/ฐานข้อมูลทางการเกษตรเฉพาะเร่ือง 
4.2-2-35 ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2-3-1 วารสารเคหการเกษตร 
4.2-3-2 บทรายการวิทยุ “จากแฟ้มงานวิจัย  มก.” 
4.2-3-3 สําเนาบันทึกการเผยแพร่สื่อ LED ส่งงานประชาสมัพันธ์ มก. 
4.2-3-4 Youtube รายการเกษตรศาสตร์นําไทย 
4.2-3-5 การจัดนิทรรศการ 
4.2-3-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานเสนอข่าว-บทความผ่านสือ่สังคมออนไลน์ (Facebook) ของสถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
4.2-3-7 www.kapi.ku.ac.th 
4.2-3-8 จดหมายข่าวของสถาบัน 
4.2-3-9 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (บ่มเพาะ) 
4.2-3-10 หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางจุลสารข่าวฟ้าใสไดเจสท์ 
4.2-3-11 เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ (www.bus.ku.ac.th) 
4.2-3-12 รายงานสรุปผลการจัดประชุมนานาชาติ International Fisheries Sysposium (IFS2013) 
4.2-3-13 เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ภาควิชาชีววิทยาประมง 
4.2-3-14 เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 52 (สาขาประมง) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-3-15 เอกสารรวบรวมการเผยแพร่นวัตกรรมอาหารสุนัขในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สู่สาธารณชน 

และผู้เกี่ยวข้อง 
4.2-3-16 แผนการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
4.2-3-17 ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน "สองทศวรรษ สถาปัตย์เกษตร" 
4.2-3-18 ภาพการจัดนิทรรศการความเชี่ยวชาญ 4 สาขา ณ โถงไข่ ชั้น 1 
4.2-3-19 ภาพโปสเตอร์เผยแพร่องค์ความรู้บนเวบไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.2-3-20 บทความเรื่อง “ต่อมหาภัย ทําไมต้องรุมต่อย 
4.2-3-21 บทความเรื่อง “เพลี้ยไฟศัตรูตัวเล็ก… แต่ความเสียหายไม่น้อย” 
4.2-3-22 บทความเรื่อง “แมลงหล่า” 
4.2-3-23 จดหมายขออนุญาตสัมภาษณ์และถ่ายทําสารคดี 
4.2-3-24 สรุปผลการดําเนินโครงการเกษตรวิชาการ พ.ศ. 2557 
4.2-3-25 การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
4.2-3-26 www.acenews.co.th 
4.2-3-27 Agronomy Outlet 
4.2-3-28 บทความ“ข้าวไร่แบบนาข้ันบันได” ลงวารสารอู่ข้าว 
4.2-3-29 นิทรรศการพืชสวนในบ้าน ภายใต้โครงการเกษตรวิชาการ 
4.2-3-30 บทความถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
4.2-3-31 การรวบรวม คัดสรร ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในภาควิชา และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในภาควิชาฯ ผ่านเว็บไซต์ของภาควิชา 
4.2-3-32 ผลงานวิจัย 
4.2-3-33 บทความเรื่อง“น้ําใสด้วย "สัตว์หน้าดิน" ป้องกันได้ก่อนเน่าเสีย” โดย ผศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง  

ภาควิชาสัตววิทยา 
4.2-3-34 บทความเรื่อง “ข้อสังเกตจากแผ่นดินไหว ท่ีจังหวัดเชียงราย” โดย ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ 
4.2-3-35 จุลินทรีย์ทนร้อนเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
4.2-3-36 เอกสาร เร่ือง งานสํารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ข้ันรายละเอียด แร่หนัก-ธาตุหายาก  

จังหวัดระนอง 
4.2-3-37 บทความ เร่ือง “ควันหลงจากแผน่ดินไหวท่ีชิลี” หนังสือพิมพ์มติชน วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 
4.2-3-38 บทสัมภาษณ์รศ.ดร.มณจันทร์  เมฆธน  ในรายการ World Focus 

วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2557 หัวข้อ “ถ่ังเช่าเกษตรศาสตร์” 
4.2-3-39 เว็บไซต์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
4.2-3-40 นิตยสารโลกแสนสุข ฉบับ “ทูตนักรักษ์” 
4.2-3-41 ออกซิเจนW ของ Gen M 
4.2-3-42 เอกสารงานแถลงข่าวงานเกษตร กําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2556 
4.2-3-43 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=85&It

emid=211 (หน้างานวิจัย)  
4.2-3-44 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานเกษตรกําแพงแสน 2556 (ในส่วนของคณะฯ)  
4.2-3-45 งานประชุมวิชาการคร้ังท่ี 9 หัวข้อเสวนา“แนวโน้มเกษตรไทยกับไอที” 
4.2-3-46 การนําเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานนิทรรศการทางวิชาการ วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา  

ครบรอบปีท่ี 18 
4.2-3-47 หนังสือและ CD โครงการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ ภายใต้ชื่อ “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน”  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.2-3-48 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-3-49 การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2-3-50 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ www.eng.ku.ac.th 
4.2-3-51 เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ http://econ.eco.ku.ac.th, http://agri.econ.ku.ac.th, 

www.cai.ku.ac.th 
4.2-3-52 http://www.imc.src.ku.ac.th 
4.2-3-53 เว็บไชต์ฐานข้อมูลวิจัยและบริการวิชาการของคณะ (http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/db.php) 
4.2-3-54 เวปไซต์ของคณะท่ีแสดงงานวิจัยท่ีวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว 
4.2-3-55 web page ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-4-1 ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 
4.2-4-2 หนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนท่ีปรึกษากระทรวงการคลัง 
4.2-4-3 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ 
4.2-4-4 ข้อมูลโครงการท่ีเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2556 
4.2-4-5 แผ่นพับแนะนําศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. (KUBIC) 
4.2-4-6 ข้อเสนอโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.2-4-7 ข้อมูลและรายละเอียดผู้ประกอบการ ปี พ.ศ. 2556 
4.2-4-8 หนังสือแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานหน่วยบ่มเพาะฯ 
4.2-4-9 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน โครงการสนับสนนุหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

ในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2556 
4.2-4-10 โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นฐาน "โครงการพัฒนา

ทักษะการประกอบอาชึพเบื้องต้น" 
4.2-4-11 เอกสารข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มก-กษ.-ธกส. และหนังสือขออนุมัติดําเนนิโครงการ Smart Farmer 
4.2-4-12 โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช สวพ.มก. 
4.2-4-13 การให้บริการโครงการพัฒนาวิชาการของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก.  
 4.2-4-14 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง/ ผลการตรวจรับงานพร้อมระบุผลการนํางานวิจยั 

ไปใช้ประโยชน์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
4.2-4-15 ข้อมูลผลงานนําไปใช้ประโยชน์ตามตัวบ่งชี้ 2.9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
4.2-4-16 จํานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด (1/6/2556 

 ถึง 31/05/2557) คณะเกษตร บางเขน 
4.2-4-17 คู่มือการเกษตรเร่ือง “การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์สูตรสําเร็จจุลินทรีย์หลายสายพันธ์ุและจุลินทรีย์

ผสมสารสกัดพืชสําหรับผลิตพืชผักปลอดภัยและใช้ในชุมชน” 
4.2-4-18 หนังสือสับปะรด ท่ีจัดพิมพ์โดย นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
4.2-4-19 จดหมายขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพ่ือบรรยายในงานประชุมและเสวนา “รวมพลคนรักห่ิงห้อย” 
4.2-4-20 จดหมายขอบพระคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในรายการ คิดวิทย์ สถานีไทยพีบีเอส 
 4.2-4-21 จดหมายขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรให้เกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.2-4-22 จดหมายขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เร่ือง “การป้องกันกําจัดแมลงศัตรูข้าวโดยชีววิธี” จังหวัดสิงห์บุรี 
4.2-4-23 คําสั่งภาควิชาเกษตรกลวิธาน เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการการบริการวิชาการ 
4.2-4-24 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเคร่ืองสีข้าว จาก อบต.สนามชัย 
4.2-4-25 เอกสารความร่วมมือพัฒนาสูตรอาหาร จากบริษัท อเมริกันฟู้ด จํากัด 
4.2-4-26 เอกสารการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน และมีการนําไปปฏิบัติจริงกจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

สําหรับปลูกข้าวในโครงการเกษตรสืบสานโครงการพระดาบสสัญจร ด้วยความร่วมมือกับเครือข่าย 
กลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-4-27 การบรรยายในงานเกษตรวิชาการ คณะเกษตร 2557 ในงานเกษตรแฟร์ หัวข้อเร่ือง การปลูกข้าวหอม

นาปรัง โดย ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชยั 
4.2-4-28 การสังเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สิน: กรณีศึกษาครูภูมิปัญญาไทยในภาคกลาง
4.2-4-29 สรุปแบบติดตามผลการดูงานของนักเรียนโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์  
4.2-4-30 เอกสารการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คือ ห้างหุ้นส่วน จํากัด เรือนไหม-ใบหม่อน 
4.2-4-31 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรอัญมณีและการกําเนิดพลอยแหล่งจันทบุรี-

ตราด” 
4.2-4-32 เอกสารสรุปรายงานโครงการวิจัย เร่ือง ระบบท่ีเหมาะสมสําหรับการประกันภัย และการชดเชยให้แก่

ผู้รับผลกระทบจากภัย 
4.2-4-33 เอกสารจากห้างหุ้นส่วนจํากัดวานิไทยเกี่ยวกับ กรรมวิธีการเจาะเลือดจระเข้โดยไม่ทําลายชีวิต 
 4.2-4-34 งานวิจัยของผศ.ดร.พงศกร จันทรัตน์ ได้การนําเคร่ือง Vibrating Sample Magnetometer (VSM)  

ซ่ึงเป็นผลงานวิจยัไปถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างองค์กร 
4.2-4-35 เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.ku.ac.th 
4.2-4-36 เอกสารประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2-4-37 เอกสารรวบรวมผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรคท่ี์นํามาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
4.2-4-38 หนังสือรับรองในการใช้ผลงานโครงการวิจัย  “การศึกษาความสามารถในการย่อยและขับถ่ายอาหารแห้ง 

และอาหารเปียกในสุนัข”จากบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
4.2-4-39 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.2-4-40 งานวิจัยท่ีถูกนําไปใช้ประโยชน์ท้ังหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ 
4.2-4-41 คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ ท่ี 13/2557 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย 
4.2-4-42 เอกสารรับรองการนํางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์จากสมาคมชาวไร่มันสําปะหลังของ 

คณะบริหารธุรกิจ 
4.2-4-43 รายละเอียดข้อมูลผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีนํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 

ประจําปี 2556 ของคณะประมง 
 4.2-4-44 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากสํานักวิทยบริการ 
4.2-4-45 เอกสารรายงานการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
4.2-4-46 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  กําแพงแสน 
4.2-4-47 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสกลนคร 
4.2-4-48 โครงการวิจัยการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร 
4.2-4-49 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและการใช้ประโยชน์ทางอ้อม โดยผู้ใหญ่บ้านหนองหอย ตําบลเชียงเครือ 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
4.2-4-50 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและการใช้ประโยชน์ทางอ้อม โดยสํานักงานเทศบาลตําบลเชียงเครือ 

ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 4.2-4-51 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและการใช้ประโยชน์ทางอ้อม โดยผู้ใหญ่บ้านหนองสนม ตําบลหนองสนม 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
4.2-4-52 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ทางอ้อม โดยวิศวกร ฝ่ายขายและ

เทคนิค บริษัท เทนดาต้า จึโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
4.2-4-53 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ โดยวัดพระธาตุภูเพ็ก อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
4.2-4-54 การผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมระหว่างพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์บนยอดเขาภูเพ็ก 
4.2-4-55 หนังสือรับรองการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองสนม

สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร   
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-4-56 โครงการวิจัยเรื่อง “การใส่ส่วนหัวกระดูกเรเดียสเทียม” 
4.2-4-57 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนพงษ์ ไวทยวิญญู 
4.2-4-58 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งเพ่ือการส่งออกมะม่วงและมังคุด” 
4.2-4-59 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ จาก นายสมศักด์ อ่อนภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเกรส ชิปปิ้ง-

ทรานสปอร์ต จํากัด 
4.2-4-60 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยสํานักวิจัยค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน 
4.2-5-1 แผ่นพับแนะนําหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สํานักบริการวิชาการ (TLOKU) 
4.2-5-2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
4.2-5-3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
4.2-5-4 บันทึกช่วยจําการเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.2-5-5 ภาพการทําพิธีลงนามข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.2-5-6 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
4.2-5-7 การจดลิขสิทธ์ิ ประเภทวรรณกรรม (สิ่งเขียน) จํานวน 2 เร่ือง ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  
4.2-5-8 ภารกิจของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.2-5-9 สูจิบัตรวันสถาปนาครบรอบปีท่ี48 คณะวิทยาศาสตร์ การให้รางวัลผู้ท่ีนําผลงานวิจัยข้ึนทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา  
4.2-5-10 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
4.2-5-11 เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ (www.bus.ku.ac.th) ท่ีมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ระเบียบว่าด้วย 

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย  
4.2-5-12 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ 
4.2-6-1 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
4.2-6-2 หนังสือตอบรับเข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
4.2-6-3 สรุปผลการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจําปีการศึกษา 2556 
4.2-6-4 จดหมายข่าวสํานักงานบริการวิชาการ 
4.2-6-5 ภาพการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
4.2-6-6 ภาพการจัดนิทรรศการ 
4.2-6-7 แนวทาง ข้ันตอน โครงการสนับสนุนการขอจดลิขสิทธ์ิผลงานวิจัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
4.2-6-8 โครงการสนับสนนุการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ภาควิชาพืชสวน 
4.2-6-9 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เร่ืองการให้รางวัลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
4.2-6-10 การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กําแพงแสน 
4.2-6-11 บันทึกข้อความขอรับการจดอนุสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  
4.2-6-12 สูจิบัตรวันสถาปนาครบรอบปีท่ี 48 คณะวิทยาศาสตร์ การให้รางวัลผู้ท่ีนําผลงานวิจัยข้ึนทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
4.2-6-13 คู่มือวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.2-6-14 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. เร่ืองหลักเกณฑ์กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 

แหล่งข้อมูล :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานบริการวิชาการ  คณะวิชา สถาบัน และวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวมรวมข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 4.51    
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการคํานวณ 
 1.   คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 
 

 
 2.    แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้      =   
 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน   = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นประเภทแหล่งทุน ดังนี้ 

 1. งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
 2. งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยฯ 
 3. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
    4. เงินรายได้ของหน่วยงาน 

4.1  องค์กรรัฐ เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ฯลฯ 

4.2  องค์กรอิสระและเอกชน เช่น มูลนิธิโครงการหลวง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ฯลฯ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก X 5 จํานวนเงินสนับงานวิจัยฯ ทีก่ําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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4.3  องค์กรต่างประเทศ เช่น Food and Agriculture Organization of the United Nations  
(FAO), Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ฯลฯ 

 

            จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัย  ดังนี ้  
1. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน 2,836 คน ปฏิบัติงานจริง 2,571 คน ลาศึกษาต่อ 265  คน 
2. จํานวนบุคลากรวิจัยประจําทั้งหมด จํานวน 218 คน ปฏิบัติงานจริง 200 คน ลาศึกษาต่อ 18 คน 
3. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาต่อ) จํานวนทั้งส้ิน 3,054 คน 
4. ค่าเฉล่ียคะแนน ที่ได้ในระดับสถาบัน เท่ากับ 4.52 คะแนน   

โดยมีรายละเอยีดคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา ดังนี ้
 

หน่วยงาน 

จํานวน 
เงินสนบัสนนุ
งานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

จํานวน 
เงินสนบัสนนุ
งานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน 

จํานวน 
อาจารย์ประจํา
ท่ีปฏิบัตงิานจริง 

(ไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ) 

จํานวน 
นักวิจัยประจาํ 
ท่ีปฏิบัตงิานจริง  

(ไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ) 

 
 

คะแนนท่ีได ้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 124,837,453.47 1,135,741,595.57 2,571.00 200 4.52 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  (คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอ่คน) 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 450,000.00 644,680.00 17 - 2.15 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 20,000.00 5,810,315.00 25 - 5.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 3,363,400.00 31,300,129.00 123 - 5.00 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 186,500.00 812,340.00 11 - 3.03 
กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน) 
คณะบริหารธุรกิจ 1,465,000.00 64,012,105.00 58.50 1 5.00 
คณะมนุษยศาสตร์ 6,653,200.00 5,148,000.00 158.50 1 4.93 
คณะวิทยาการจัดการ 47,667.00 20,271,910.00 56.50 - 5.00 
คณะศึกษาศาสตร ์ 808,833.00 38,924,420.00 125.50 1 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ 4,724,167.00 49,427,871.06 100.50 1.50 5.00 
คณะสังคมศาสตร ์ 720,000.00 23,489,438.40 89.50 2.50 5.00 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 931,300.00 1,469,160.00 61 - 2.62 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์* 322,500.00 6,515,485.00 79.50 - 5.00 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์ 344,333.33 11,421,725.72 41.50 - 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 342,253.00 7,025,000.00 21.50 - 5.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  (คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน) 
คณะเกษตร 12,838,000.00 64,070,827.00 162.50 38 5.00 
คณะเกษตร กาํแพงแสน 16,784,316.00 133,201,563.00 136 23 5.00 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

732,500.00 9,176,818.71 35 - 5.00 

คณะประมง 3,410,333.33 10,908,667.35 66 - 5.00 
คณะวนศาสตร ์ 5,992,500.00 102,832,811.00 71 4 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 16,076,121.81 49,571,781.33 275.50 1 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2,244,518.00 1,998,200.00 43.50 - 2.71 
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

1,232,905.00 2,000,000.00 67 - 1.34 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 13,344,000.00 134,841,367.00 280.50 5.50 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 1,811,000.00 50,135,825.00 71 1 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 335,000.00 10,030,660.00 55 - 5.00 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์* 2,770,700.00 4,611,803.00 97 - 2.11 
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หน่วยงาน 

จํานวน 
เงินสนบัสนนุ
งานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

จํานวน 
เงินสนบัสนนุ
งานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน 

จํานวน 
อาจารย์ประจํา
ท่ีปฏิบัตงิานจริง 

(ไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ) 

จํานวน 
นักวิจัยประจาํ 
ท่ีปฏิบัตงิานจริง  

(ไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ) 

 
 

คะแนนท่ีได ้

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 2,743,673.00 17,583,151.00 48 - 5.00 
คณะสิ่งแวดล้อม 710,000.00 119,956,940.00 31 4 5.00 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10,923,333.00 88,975,556.00 98.50 - 5.00 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 427,500.00 22,955,900.00 34.50 - 5.00 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

7,224,000.00 23,996,080.00 0 32.50 5.00 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

2,375,700.00 19,719,732.00 0 49.50 5.00 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

332,200.00 200,000.00 0 4 3.70 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2,150,000.00 2,701,334.00 0 20 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ 
บัณฑิตวิทยาลัย - 7.50 -  
สํานักงานบริการคอมพิวเตอร ์ - - 2 -  
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน - - 8 3.50  
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดสกลนคร 

- - - -  

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา - - 1 -  
สํานักงานอธิการบดี - - 4 7  
สํานักทะเบียนและประมวลผล - - 2 -  
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

- - - -  

สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา - - - -  
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม - - 4 -  
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน 

- - 2 -  

สํานักหอสมุด - - - -  
สํานักหอสมุด กําแพงแสน - - - -  
หมายเหต ุ * ภาพรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 3.56  (เน่ืองจากคะแนนเฉลีย่ระดับคณะมี 2 กลุ่ม  
                ดังน้ันภาพรวมคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 5.00 + 2.11 = 7.11/2 = 3.56) 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน  
สกอ.ที่ 4.3 ค่าเฉล่ีย 4.51  ค่าเฉล่ีย 4.52 4.52 บรรลุ 

 

 

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1-1 งบประมาณวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-2-2 รายชื่อโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4.3-3-3 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

4.3-4-4 เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
(http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?page_id=5384) 

แหล่งข้อมูล  :   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คณะ สถาบัน สํานัก 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 4.51    

วิธีการคํานวณ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ใดๆ 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ 
ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 
การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง  
ไทย–ลาว  เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉล่ีย และการคิดคะแนน 
ระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรอืเผยแพร ่ X 100  จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

จําแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
ตารางแสดงจํานวนบทความวิจัยของหน่วยงานต่างๆ 

 

 
 

คณะ/สถาบัน/สํานัก 
 
 

 
ระดับคุณภาพงานวิจัย 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ 

รวม
จํานวน
งานวิจัย 
(ชิ้นงาน) 

รวม 
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย 
ตามค่าน้ําหนัก

คุณภาพ 

ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ 

ที่ปรากฎ 
ในฐานข้อมูล TCI  

ในวารสาร 
วิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎใน

ประกาศของ 
สมศ.  

ในวารสาร 
วิชาการ 

ระดับนานาชาติ 
ที่มีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ 

สมศ.  

ในวารสารวิชาการ 
ที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR  

(SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus  

(ค่านํ้าหนักคุณภาพ) (0.25) (0.50) (0.75) (1.00) 
รวม 1,236 130 105 859 2,330 1,312 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  (ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน) 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 1 1 - 4 6 5 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 12 1 1 - 14 4 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 17 5 - 68 90 75 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 11 - - - 11 3 
กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน) 
คณะบริหารธุรกิจ 19 1 - 2 22 7 
คณะมนุษยศาสตร์ 17 14 - 4 35 15 
คณะวิทยาการจัดการ 7 - - 4 11 6 
คณะศึกษาศาสตร ์ 22 4 - 12 38 20 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละ 
พัฒนศาสตร ์

18 2 1 4 25 10 

คณะเศรษฐศาสตร์ 15 11 - 13 39 22 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 3 - - - 3 1 
คณะสังคมศาสตร ์ 14 4 - 7 25 13 
คณะศิลปะศาสตรแ์ละ 
วิทยาการจัดการ 

19 1 - - 20 5 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

23 - - 1 24 7 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน) 
คณะเกษตร 33 1 3 119 156 130 
คณะเกษตร กาํแพงแสน 164 37 4 68 273 131 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

17 5 - 8 30 15 

คณะประมง 39 1 - 22 62 32 
คณะวนศาสตร ์ 40 - - 31 71 41 
คณะวิทยาศาสตร์ 160 12 18 258 448 318 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 20 - - 8 28 13 
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

26 2 - 7 35 15 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 170 4 - 85 259 130 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

53 3 - 11 67 26 
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คณะ/สถาบัน/สํานัก 
 
 

 
ระดับคุณภาพงานวิจัย 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ 

รวม
จํานวน
งานวิจัย 
(ชิ้นงาน) 

รวม 
ระดับคุณภาพ

งานวิจัย 
ตามค่าน้ําหนัก

คุณภาพ 

ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ 

ที่ปรากฎ 
ในฐานข้อมูล TCI  

ในวารสาร 
วิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎใน

ประกาศของ 
สมศ.  

ในวารสาร 
วิชาการ 

ระดับนานาชาติ 
ที่มีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ 

สมศ.  

ในวารสารวิชาการ 
ที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR  

(SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus  

(ค่านํ้าหนักคุณภาพ) (0.25) (0.50) (0.75) (1.00) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 36 - - 12 48 21 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

44 6  38 88 52 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 11 8 - 4 23 11 
คณะสิ่งแวดล้อม 8 - - 12 20 14 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 168 3 78 - 249 102 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 1 - - 3 4 3 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

33 - - 31 64 39 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

7 1 - 15 23 17 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

1 - - - 1 0 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

7 3 - 8 18 11 

กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - 
สํานักงานบริการคอมพิวเตอร ์ - - - - - - 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน - - - - - - 
สํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

- - - - - - 

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา - - - - - - 
สํานักงานอธิการบดี - - - - - - 
สํานักทะเบียนและประมวลผล - - - - - - 
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

- - - - - - 

สํานักวิทยบริการ วิทยาเขต 
ศรีราชา 

- - - - - - 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม - - - - - - 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน 

- - - - - - 

สํานักหอสมุด - - - - - - 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน - - - - - - 
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ตารางแสดงจํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆ 
 

 
คณะ/สถาบัน/สํานัก 
                            ระดับคุณภาพ 
                           งานสร้างสรรค์ 

                             (ค่าน้ําหนักคุณภาพ) 

จํานวนผลงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ 
รวมงาน

สร้างสรรค์ 
(ชิ้นงาน) 

รวมระดับ
คุณภาพ 

งานสร้างสรรค ์

ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

 
(0.125) 

ในระดับชาติ 
 
 

(0.25) 

ในระดับ
ภูมิภาค
อาเซียน 
(0.75) 

ในระดับ
นานาชาติ 

 
(1.00) 

รวม 1 7 - 3 11 5 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  (ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน) 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ - - - - - - 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ - - - - - - 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ - - - - - - 
กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน) 
คณะบริหารธุรกิจ - - - - - - 
คณะมนุษยศาสตร์ 1 4 - 1 6 2 
คณะวิทยาการจัดการ - - - - - - 
คณะศึกษาศาสตร ์ - - - - - - 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์ - - - - - - 
คณะเศรษฐศาสตร์ - - - - - - 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา - - - - - - 
คณะสังคมศาสตร ์ - - - - - - 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ - - - - - - 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน) 
คณะเกษตร - - - - - - 
คณะเกษตร กาํแพงแสน - - - - - - 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

- - - - - - 

คณะประมง - - - - - - 
คณะวนศาสตร ์ - - - - - - 
คณะวิทยาศาสตร์ - - - - - - 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา - - - - - - 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ - - - - - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ - - - - - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน - - - - - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา - - - - - - 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     - - 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - - - - - - 
คณะสิ่งแวดล้อม - 1 - 1 2 1 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร - - - - - - 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ - - - - - - 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

- 2 - 1 3 2 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

- - - - - - 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

- - - - - - 
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คณะ/สถาบัน/สํานัก 
                            ระดับคุณภาพ 
                           งานสร้างสรรค์ 

                             (ค่าน้ําหนักคุณภาพ) 

จํานวนผลงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ 
รวมงาน

สร้างสรรค์ 
(ชิ้นงาน) 

รวมระดับ
คุณภาพ 

งานสร้างสรรค ์

ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

 
(0.125) 

ในระดับชาติ 
 
 

(0.25) 

ในระดับ
ภูมิภาค
อาเซียน 
(0.75) 

ในระดับ
นานาชาติ 

 
(1.00) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- - - - - - 

กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - 
สํานักงานบริการคอมพิวเตอร ์ - - - - - - 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน - - - - - - 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดสกลนคร 

- - - - - - 

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา - - - - - - 
สํานักงานอธิการบดี - - - - - - 
สํานักทะเบียนและประมวลผล - - - - - - 
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

- - - - - - 

สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา - - - - - - 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม - - - - - - 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาํแพงแสน - - - - - - 
สํานักหอสมุด - - - - - - 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน - - - - - - 

 

ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําของหน่วยงานต่างๆ 
 
 

คณะ สถาบัน สํานัก 

จํานวน 
อาจารย์ประจํา 
ท่ีปฏิบัตงิานจริง 
(ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 

จํานวน
อาจารย์

ประจําท่ีลา
ศึกษาต่อ 

จํานวน 
นักวิจัยประจาํ 
ท่ีปฏิบัตงิานจริง  
(ไม่นับรวมผู้ลา 

ศึกษาต่อ) 

จํานวน
นักวิจัย

ประจําท่ีลา
ศึกษาต่อ 

รวม 
จํานวนอาจารย์

และนักวิจยัประจาํ
ท้ังหมด 

รวม 2,571.00 265 200 18 3,054 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  (ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน)  
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 17.00 7 - - 24 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 25.00 7 - - 32 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 123.00 23 - - 146 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 11.00 4 - - 15 
กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน)  
คณะบริหารธุรกิจ 58.50 4 1 - 64 
คณะมนุษยศาสตร์ 158.50 21 1 - 181 
คณะวิทยาการจัดการ 56.50 4 - - 61 
คณะศึกษาศาสตร ์ 125.50 3 1 - 130 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์ 41.50 4 - - 46 
คณะเศรษฐศาสตร์ 100.50 5 1.5 - 107 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 21.50 - - - 22 
คณะสังคมศาสตร ์ 89.50 12 2.5 - 104 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 61.00 12 - - 73 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 79.50 7 - - 87 
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คณะ สถาบัน สํานัก 

จํานวน 
อาจารย์ประจํา 
ท่ีปฏิบัตงิานจริง 
(ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 

จํานวน
อาจารย์

ประจําท่ีลา
ศึกษาต่อ 

จํานวน 
นักวิจัยประจาํ 
ท่ีปฏิบัตงิานจริง  
(ไม่นับรวมผู้ลา 

ศึกษาต่อ) 

จํานวน
นักวิจัย

ประจําท่ีลา
ศึกษาต่อ 

รวม 
จํานวนอาจารย์

และนักวิจยัประจาํ
ท้ังหมด 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน)  
คณะเกษตร 162.50 11 38 5 217 
คณะเกษตร กาํแพงแสน 136.00 12 23 - 171 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 35.00 9 - - 44 

คณะประมง 66.00 4 - - 70 
คณะวนศาสตร ์ 71.00 9 4 - 84 
คณะวิทยาศาสตร์ 275.50 11 1 - 288 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 43.50 15 - - 59 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 67.00 19 - - 86 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 280.50 19 5.5 - 305 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 71.00 15 1 - 87 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 55.00 9 - - 64 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 97.00 7 - - 104 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 48.00 5 - - 53 
คณะสิ่งแวดล้อม 31.00 - 4 - 35 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 98.50 5 - - 104 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 34.50 3 - - 38 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 - 32.5 3 36 

สถาบันค้นคว้าและ 
พัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 

0.00 - 49.5 6 56 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 0.00 - 4 1 5 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 0.00 - 20 1 21 

กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ  
บัณฑิตวิทยาลัย 7.50 - - - 8 
สํานักงานบริการคอมพิวเตอร ์ 2.00 - - - 2 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 8.00 - 3.5 1 13 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดสกลนคร 

0.00 - - - - 

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 1.00 - - - 1 
สํานักงานอธิการบดี 4.00 - 7 1 12 
สํานักทะเบียนและประมวลผล 2.00 - - - 2 
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

0.00 - - - - 

สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 0.00 - - - - 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 4.00 - - - 4 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาํแพงแสน 2.00 - - - 2 
สํานักหอสมุด 0.00 - - - - 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน 0.00 - - - - 
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ตารางแสดงค่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
รวม 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

รวม 
ระดับคุณภาพงาน

สร้างสรรค์ 

รวม 
จํานวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจาํท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,312 5 3,054 4.54 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  (ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน) 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 5 - 24 4.95 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 - 32 3.32 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 75 - 146 5.00 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 3 - 15 4.58 
กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน) 
คณะบริหารธุรกิจ 7 - 64 5.00 
คณะมนุษยศาสตร์ 15 2 181 4.81 
คณะวิทยาการจัดการ 6 - 61 4.75 
คณะศึกษาศาสตร ์ 20 - 130 5.00 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์ 10 - 46 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ 22 - 107 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 1 - 22 1.74 
คณะสังคมศาสตร ์ 13 - 104 5.00 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 5 - 73 3.62 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7 - 87 3.90 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน) 
คณะเกษตร 130 - 217 5.00 
คณะเกษตร กาํแพงแสน 131 - 171 5.00 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

15 - 44 5.00 

คณะประมง 32 - 70 5.00 
คณะวนศาสตร ์ 41 - 84 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 318 - 288 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 13 - 59 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 15 - 86 4.22 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 130 - 305 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 26 - 87 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 21 - 64 5.00 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 52 - 104 5.00 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 11 - 53 5.00 
คณะสิ่งแวดล้อม 14 1 35 5.00 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 102 - 104 5.00 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 3 - 38 2.17 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

39 2 
36 

5.00 

สถาบันค้นคว้าและ 
พัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 

17 - 
56 

5.00 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

0 - 
5 

1.25 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

11 - 
21 

5.00 
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หน่วยงาน 
รวม 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

รวม 
ระดับคุณภาพงาน

สร้างสรรค์ 

รวม 
จํานวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจาํท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย 

กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ    
บัณฑิตวิทยาลัย - - 8 - 
สํานักงานบริการคอมพิวเตอร ์ - - 2 - 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน - - 13 - 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดสกลนคร 

- - 
- 

- 

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา - - 1 - 
สํานักงานอธิการบดี - - 12 - 
สํานักทะเบียนและประมวลผล - - 2 - 
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 

- - 
- 

- 

สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา - - - - 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม - - 4 - 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาํแพงแสน - - 2 - 
สํานักหอสมุด - - - - 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน - - - - 
หมายเหตุ  * ภาพรวมค่าเฉลี่ยคะแนนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 4.45  (เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยระดับคณะมี 2 กลุ่ม ดังน้ันภาพรวม 
                คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 + 3.90 = 8.90/2 = 4.45) 

 

ดังน้ัน ในปกีารศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี ้
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ปีการศึกษา 2556 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตพีมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.25 
 

1,236 
 

 

309 
 

2 ผลงานท่ีมีการตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมช่ืีอปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 
 

130 
 

65.50 
 

3 ผลงานท่ีมีการตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 105 81.75 
 

4 ผลงานท่ีมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอนัดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 
หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 
 

859 
 
 

 

859 
 
 
 

 
5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด 0.125 1 0.125 
6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 7 1.75 
7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 
0.50 - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - 
9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 3 3 
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2,341 1,317.125 
11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 3,054 
12 คะแนนเฉลี่ยระดบัมหาวิทยาลัย 149.86

33
      = 4.54 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 5 ค่าเฉล่ีย 4.51  ค่าเฉล่ีย 4.54 4.54 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ/ประชุม/สัมมนา
วิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2556 

5-2 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

5-3 เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
(http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?page_id=12020) 

แหล่งข้อมูล  : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  คณะ สถาบัน สํานัก   
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานประกันคุณภาพ   
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   
เป้าหมาย : ร้อยละ 20   
 

วิธีการคํานวณ 
  ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ x 100 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ฐาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และ

มีผลกระทบด้านบวกต่อสังคมหลากหลายด้าน เช่น ทางด้านการเกษตร อาหารและเทคโนโลยี เป็นต้น ในปีการศึกษา 
2556 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวนรวมทั้งส้ิน 474 ผลงาน  
2. จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด จํานวน  2,836 คน ปฏิบัติงานจริง 2,571 คน ลาศึกษาต่อ  265  คน 
3. จํานวนบุคลากรวิจัยประจําทั้งหมด จํานวน 218 คน  ปฏิบัติงานจริง 200 คน ลาศึกษาต่อ 18 คน 
4. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาต่อ) จํานวนทั้งส้ิน 3,054 คน 
5. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 15.52 คิดเป็นคะแนน 3.88 คะแนน  

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

หน่วยงาน 

จํานวน
รวมของ

ผลงานวิจัย
ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

จํานวน
รวมของ
ผลงาน

สร้างสรรค์
ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

รวม จํานวน
อาจารย์
ประจําท่ี
ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับ
รวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

จํานวน
อาจารย์
ประจําท่ี
ลาศึกษา

ต่อ 

จํานวน
นักวิจัย
ประจําท่ี
ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับ
รวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

จํานวน
นักวิจัย
ประจําท่ี

ลา
ศึกษา
ต่อ 

รวมจํานวน
อาจารย์และ

นักวิจัย
ประจํา
ท้ังหมด 

 คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน
ทุกกลุ่มสาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 436 38 474 2,571.00 265.00 200.00 18.00 3,054.00 3.88 
วิทยาเขตบางเขน 
คณะเกษตร 21 - 21 162.50 11.00 38.00 5.00 216.50 2.42 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 2 - 2 17.00 7.00 - - 24.00 2.08 
คณะบริหารธุรกิจ 1 - 1 58.50 4.00 1.00 - 63.50 0.39 
คณะประมง 2 - 2 66.00 4.00 - - 70.00 0.71 
คณะมนุษยศาสตร์ 9 13 22 158.50 21.00 1.00 - 180.50 3.05 
คณะวนศาสตร ์ 10 - 10 71.00 9.00 4.00 - 84.00 2.98 
คณะวิทยาศาสตร์ 69 - 69 275.50 11.00 1.00 - 287.50 5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 62 - 62 280.50 19.00 5.50 - 305.00 5.00 
คณะศึกษาศาสตร ์ 27 - 27 125.50 3.00 1.00 - 129.50 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ 13 - 13 100.50 5.00 1.50 - 107.00 3.04 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 16 12 28 48.00 5.00 - - 53.00 5.00 
คณะสังคมศาสตร ์ 10 - 10 89.50 12.00 2.50 - 104.00 2.40 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 5 - 5 123.00 22.50 - - 145.50 0.86 
คณะสิ่งแวดล้อม 11 - 11 31.00 - 4.00 - 35.00 5.00 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 - 21 98.50 5.00 - - 103.50 5.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

5 - 5 - - 20.00 1.00 21.00 5.00 
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หน่วยงาน 

จํานวน
รวมของ

ผลงานวิจัย
ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

จํานวน
รวมของ
ผลงาน

สร้างสรรค์
ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

รวม จํานวน
อาจารย์
ประจําท่ี
ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับ
รวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

จํานวน
อาจารย์
ประจําท่ี
ลาศึกษา

ต่อ 

จํานวน
นักวิจัย
ประจําท่ี
ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับ
รวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

จํานวน
นักวิจัย
ประจําท่ี

ลา
ศึกษา
ต่อ 

รวมจํานวน
อาจารย์และ

นักวิจัย
ประจํา
ท้ังหมด 

 คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน
ทุกกลุ่มสาขาวิชา) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

4 - 4 - - 32.50 3.00 35.50 2.82 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

25 - 25 - - 49.50 6.00 55.50 5.00 

บัณฑิตวิทยาลัย - - - 7.50 - - - 7.50 - 
สํานักงานบริการคอมพิวเตอร ์ - - - 2.00 - - - 2.00 - 
สํานักงานอธิการบดี - - - 4.00 - - - 4.00 - 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

- - - 2.00 - 7.00 1.00 10.00 - 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม - - - 4.00 - - - 4.00 - 
สํานักหอสมุด - - - - - - - - - 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
คณะเกษตร กาํแพงแสน 35 - 35 136.00 12.00 23.00 - 171.00 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 - 4 25.00 7.00 - - 32.00 3.13 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

9 - 9 71.00 15.00 1.00 - 87.00 2.59 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

2 12 14 176.50 14.00 - - 190.50 1.84 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละ 
พัฒนศาสตร ์

12 - 12 41.50 4.00 - - 45.50 5.00 

สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 

- - - 8.00 - - - 8.00 - 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน 

- - - 2.00 - - - 2.00 - 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน - - - - - - - - - 
วิทยาเขตศรีราชา 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 4 - 4 21.50 - - - 21.50 4.65 
คณะวิทยาการจัดการ 6 - 6 56.50 4.00 - - 60.50 2.48 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 10 - 10 43.50 15.00 - - 58.50 4.27 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 3 - 3 55.00 9.00 - - 64.00 1.17 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

8 - 8 34.50 3.00 - - 37.50 5.00 

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา - - - 1.00 - - - 1.00 - 
สํานักวิทยบริการ  
วิทยาเขตศรีราชา 

- - - - - - - - - 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

10 - 10 35.00 9.00 - - 44.00 5.00 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

5 - 5 67.00 19.00 - - 86.00 1.45 
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หน่วยงาน 

จํานวน
รวมของ

ผลงานวิจัย
ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

จํานวน
รวมของ
ผลงาน

สร้างสรรค์
ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

รวม จํานวน
อาจารย์
ประจําท่ี
ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับ
รวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

จํานวน
อาจารย์
ประจําท่ี
ลาศึกษา

ต่อ 

จํานวน
นักวิจัย
ประจําท่ี
ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับ
รวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

จํานวน
นักวิจัย
ประจําท่ี

ลา
ศึกษา
ต่อ 

รวมจํานวน
อาจารย์และ

นักวิจัย
ประจํา
ท้ังหมด 

 คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน
ทุกกลุ่มสาขาวิชา) 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

15 - 15 61.00 11.50 - - 72.50 5.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ - 1 1 11.00 4.00 - - 15.00 1.67 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

- -  - - 4.00 1.00 5.00 - 

สํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

- -  - - 3.50 1.00 4.50 - 

สํานักวิทยบริการ  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

- -  - - - - - - 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 6 ร้อยละ 20 474 ร้อยละ 15.52 3.88 ไม่บรรลุ 3,054 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา สถาบัน สํานกั ประจําปีการศึกษา 2556 
แหล่งข้อมูล  :  คณะ สถาบัน สาํนัก 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สาํนักงานประกันคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   
เป้าหมาย : ร้อยละ 8   
 

เกณฑ์การประเมิน  
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
1.00 - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

วิธีการคํานวณ 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพ x 100 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ของคณะวิชา สถาบัน สํานัก ซึ่งได้ผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 
    คณะ สถาบัน สํานัก 

 
 
 
 

                   ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 
 

(ค่าน้ําหนัก) 

บทความ
วิชาการที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์ใน
วารสาร
ระดับชาติ 

 
 
 
 

 
(0.25) 

บทความ
วิชาการที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์ใน
วารสาร
ระดับ

นานาชาติ 
 

 
 
 

(0.50) 

ตําราหรือ
หนังสือท่ีมี
การประเมิน
ผ่านตาม
เกณฑ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ี

สถานศึกษา 
กําหนด 

 
 

(0.75) 

ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ใน
การขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตํารา

หรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูง 

มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ 
(1.00) 

รวม รวมถ่วง
นํ้าหนัก
ของ

ผลงาน
วิชาการ 

รวมจํานวน
อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
(ร้อยละ 10 
เท่ากับ 5 
คะแนน 
ทุกกลุ่ม

สาขาวิชา) 

รวมถ่วงน้ําหนัก 
ของผลงานวิชาการ 

45.75 59.50 60.00 49.00 214.25 214.25 
3,054.00 3.508 

รวมจํานวนผลงาน 183 119 80 49 431 214.25 
วิทยาเขตบางเขน 
คณะเกษตร 12 - 3 - 15 5.25 216.50 1.21 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ - - - - - - 24.00 - 
คณะบริหารธุรกิจ 24 4 17 - 45 20.75 63.50 5.00 
คณะประมง 1 1 - 3 5 3.75 70.00 2.68 
คณะมนุษยศาสตร์ 2 - 11 2 15 10.75 180.50 2.98 
คณะวนศาสตร ์ - 24 - 3 27 15.00 84.00 5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 2 1 7 8 18 14.25 287.50 2.48 
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    คณะ สถาบัน สํานัก 

 
 
 
 

                   ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 
 

(ค่าน้ําหนัก) 

บทความ
วิชาการที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์ใน
วารสาร
ระดับชาติ 

 
 
 
 

 
(0.25) 

บทความ
วิชาการที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์ใน
วารสาร
ระดับ

นานาชาติ 
 

 
 
 

(0.50) 

ตําราหรือ
หนังสือท่ีมี
การประเมิน
ผ่านตาม
เกณฑ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ี

สถานศึกษา 
กําหนด 

 
 

(0.75) 

ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ใน
การขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตํารา

หรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูง 

มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ 
(1.00) 

รวม รวมถ่วง
นํ้าหนัก
ของ

ผลงาน
วิชาการ 

รวมจํานวน
อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
(ร้อยละ 10 
เท่ากับ 5 
คะแนน 
ทุกกลุ่ม

สาขาวิชา) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 26 51 9 6 92 44.75 305.00 5.00 
คณะศึกษาศาสตร ์ 2 1 6 2 11 7.50 129.50 2.90 
คณะเศรษฐศาสตร์ 11 12 - - 23 8.75 107.00 4.09 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 2 - 6 1 9 6.00 53.00 5.00 
คณะสังคมศาสตร ์ 15 5 2 2 24 9.75 104.00 4.69 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ - - 5 4 9 7.75 145.50 2.66 
คณะสิ่งแวดล้อม 2 7 - - 9 4.00 35.00 5.00 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 63 - - 1 64 16.75 103.50 5.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- - - - - - 21.00 - 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

- - - - - - 35.50 - 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

- - - - - - 55.50 - 

บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - - 7.50 - 
สํานักงานบริการคอมพิวเตอร ์ - - - - - - 2.00 - 
สํานักงานอธิการบดี - - - - - - 4.00 - 
สํานักทะเบียนและประมวลผล - - - - - - 10.00 - 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม - - - - - - 4.00 - 
สํานักหอสมุด - - - - - - - - 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
คณะเกษตร กาํแพงแสน 4 5 3 2 14 7.75 171.00 2.27 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - - 3 3 3.00 32.00 4.69 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

- - - 1 1 1.00 87.00 0.57 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

  3 2 5 4.25 190.50 1.12 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละ 
พัฒนศาสตร ์

7 5 - 2 14 6.25 45.50 5.00 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน - - - - - - 8.00 - 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน 

- - - - - - 2.00 - 

สํานักหอสมุด กําแพงแสน - - - - - - - - 
วิทยาเขตศรีราชา 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา - - - - - - 21.50 - 
คณะวิทยาการจัดการ - - 1 1 2 1.75 60.50 1.45 
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    คณะ สถาบัน สํานัก 

 
 
 
 

                   ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 
 

(ค่าน้ําหนัก) 

บทความ
วิชาการที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์ใน
วารสาร
ระดับชาติ 

 
 
 
 

 
(0.25) 

บทความ
วิชาการที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์ใน
วารสาร
ระดับ

นานาชาติ 
 

 
 
 

(0.50) 

ตําราหรือ
หนังสือท่ีมี
การประเมิน
ผ่านตาม
เกณฑ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ี

สถานศึกษา 
กําหนด 

 
 

(0.75) 

ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ใน
การขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตํารา

หรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูง 

มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ 
(1.00) 

รวม รวมถ่วง
นํ้าหนัก
ของ

ผลงาน
วิชาการ 

รวมจํานวน
อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ย
(ร้อยละ 10 
เท่ากับ 5 
คะแนน 
ทุกกลุ่ม

สาขาวิชา) 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา - - 4 - 4 3.00 58.50 2.56 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 5 - 1 1 7 3.00 64.00 2.34 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 1 3 - - 4 1.75 37.50 2.33 
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา - - - - - - 1.00 - 
สํานักวิทยบริการ  
วิทยาเขตศรีราชา 

- - - - - - - - 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 - - 3 6 3.75 44.00 4.26 

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

- - - 2 2 2.00 86.00 1.16 

คณะศิลปศาสตร์และ 
วิทยาการจัดการ 

1 - 2 - 3 1.75 72.50 1.21 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ - - - - - - 15.00 - 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

- - - - - - 5.00 - 

สํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

- - - - - - 4.50 - 

สํานักวิทยบริการ  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

- - - - - - - - 
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ดังน้ัน ในปกีารศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ดังนี ้

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน  
ปีการศึกษา 2556 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 
1 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 0.25 183 45.75 
2 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0.50 119 59.50 
3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 0.75 80 60.00 
4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา

ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 49 49.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 431 214.25 
6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  (รวมลาศึกษาต่อ) 

 - จํานวนอาจารย์ประจํา 
 - จํานวนนักวิจัยประจํา 

3,054 
2,836 
  218 

7 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 7.02 
 

คะแนนท่ีได้ 
7.02 X 5 = 3.51 

         10 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 7 ร้อยละ 8 214.25 ร้อยละ 
7.02 3.51 ไม่บรรลุ 3,054 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ของคณะวิชา สถาบัน สํานัก 
แหล่งข้อมูล  :  คณะ สถาบัน สาํนัก 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สาํนักงานประกันคุณภาพ  
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้พัฒนา ส่ังสม และสร้างองค์ความรู้จากการศึกษา 

พัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมายาวนานถึง 70 กว่าปีนั้น มีเป้าหมายการบริการวิชาการเพื่อสังคมและ
ชุมชน โดยมุ่งหวังให้สังคมและชุมชนมีพัฒนาการในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเข้มแข็ง 

การสํารวจความต้องการของสังคม ชุมชน การนําองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปช่วยในการพัฒนาชุมชนในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร เทคโนโลยี รวมทั้งด้านสังคมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้นําไปสู่ชุมชนต่างๆ โดยรอบ เป็นส่ิงหนึ่ง 
ที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งในรูปแบบการบริการวิชาการแบบให้เปล่า และ 
ในลักษณะการดําเนินการในเชิงพาณิชย์ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญกับการบูรณาการงานบริการวิชาการ 
กับการวิจัยและการเรียนการสอน โดยตระหนักถึงการพัฒนานิสิตและองค์ความรู้ตามความต้องการของสังคมและชุมชน 
ซึ่งการบริการวิชาการเป็นช่องทางหน่ึงที่จะนําองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง ดังนั้นการบูรณาการงานทั้ง 3 ด้าน คือ การบริการ
วิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนจึงเป็นส่ิงที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม จํานวน 6  
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ.จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินของ 
คณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดผลการ
ประเมินแสดงดังตารางที่ 2.7 
 

ตารางที่ 2.7 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
สกอ. 
5.1 

ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการ 
แก่สังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

  5.00 5.00 

สกอ. 
5.2 

กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
8 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ 
การวิจัย 

 
 

ร้อยละ 
70 

 
 

656 ร้อยละ 
59.96 

 
 

656 ร้อยละ  
59.96 

 
   
   

 
 

   

 
 

5.00 

 
 

5.00 
1,094 1,094 

สมศ. 
9 

ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สมศ. 
18.1* 

ผลการชี้นํา ป้องกัน  
หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

สมศ. 
18.2* 

ผลการชี้นํา ป้องกัน  
หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการกินดี 
อยู่ดี ของชาติ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   (5.00) (5.00) 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

  ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
หมายเหตุ  :  ตัวเลขในวงเลบ็ หมายถึง ตัวบง่ช้ีท่ีไม่นํามาคิดคะแนนภาพรวมองค์ประกอบ ได้แก่ ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 181 และ 18.2 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
  
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด การบริการ 

ทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมนั้น 
มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการจัดทําเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อน โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ มก. ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558)   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการกําหนดเป้าประสงค์เพื่อพัฒนา
วิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน และ
สังคม อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน (5.1-1-1) มหาวิทยาลัยมีแผนนโยบายและแผนการบริหาร 
ด้านบริการวิชาการ สําหรับรอบปี พ.ศ. 2555-2558 (5.1-1-2) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ของสํานักงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกลางในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (5.1-1-3)  

ในการดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามหลักเกณฑ์และแผนที่กําหนดนั้น มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ (5.1-1-4) รวมทั้งมีระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมหาวิทยาลัยได้มีการ
ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ คือ ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ     
พ .ศ. 2551 (5.1-1-5) พร้อมทั้งจัดประชุมสัมมนาในเรื่อง “รับฟังและทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ”  
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554 (5.1-1-6) เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ    

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะให้เปล่า รวมทั้งการนําผล 
การประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม และจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผล 
การประเมินคุณภาพ (สปค.01) (5.1-1-7) และเป็นการกระตุ้นและตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เร่งด่วน เป็นที่สนใจ
ของสาธารณะ โดยการระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ มาจัดสัมมนา เสวนา ให้ได้แนวทาง ทางออกของสังคมและ
เสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่ือมวลชนต่อไป  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของ 
การบริการวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่เป็นช่องทางหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน 
การสอนของนิสิตให้มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีนโยบายส่งเสริมให้คณะ สถาบัน สํานัก ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงาน
บริการวิชาการ ได้นําองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐ/เอกชนมาใช้ใน 
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิธีการหลักๆ คือ 

2.1 การสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมเป็นทีมงานในโครงการบริการ
วิชาการ (5.1-2-1) 



 

  Ë¹ �Ò 246  
                                       ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa¨íÒ»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

2.2 การนําองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนโดยกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของ
รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (5.1-2-2)  

นอกจากนี้ได้ทําการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการเพิ่มเติมเพื่อจัดเก็บข้อมูลการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น โดยให้อาจารย์และบุคลากรกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน (5.1-2-3) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย การบริการวิชาการและการวิจัยเป็นส่ิงที่ต้อง
ดําเนินการร่วมกันเสมอมา เพราะการบริการวิชาการจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีองค์ความรู้ที่ได้จากการทําวิจัยมาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการให้บริการวิชาการ และงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ควรมาจากความ
ต้องการของผู้มาขอใช้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จะเห็นว่าการบริการวิชาการและการวิจัย เป็นส่ิงสําคัญทั้ง 2 ด้าน 
โดยมหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการควบคู่กันไป ดังนั้นการบูรณาการงานทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ดังกล่าวข้างต้น 
จึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องดําเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบูรณาการงานดังกล่าว จึงสนับสนุน
และผลักดัน ให้คณะ สถาบัน สํานัก ดําเนินการบูรณาการงานทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน  ดังนี้ 

3.1 มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับทั้งใน
ระดับชุมชน  สังคม รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่ต้องการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนการดําเนินงานให้เกิด
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (5.1-3-1) 

3.2 มีการนําผลการวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์โดยผ่านกระบวนการบริการวิชาการ โดยมีการรวบรวม
ปัญหา ความต้องการ และประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน นํากลับมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อนํากลับไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคมต่อไป (5.1-3-2) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการติดตามความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ 
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการให้มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดการนํา
ผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งติดตามไปสํารวจความ
คิดเห็นของผู้ได้รับประโยชน์ว่ามีความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของการบูรณาการมากน้อยเพียงใด (5.1-4-1)  
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังขอความร่วมมือให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สํานัก นํางานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยและมีการติดตามผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อนํามาวางแผน 
การดําเนินงานในรอบปีต่อไป (5.1-4-2)   

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย จากการดําเนินการในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ซึ่งเป็น
ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยนโยบายด้านบริการวิชาการได้มีการต้ังเป้าหมายว่า
ภาควิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 จะต้องมีการนําผลงานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
ดังนั้น สํานักงานบริการวิชาการจึงได้มีการติดตามประมวลผลข้อมูลการบูรณาการ พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 คณะ สถาบัน 
สํานัก ที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยไม่ถึงร้อยละ 50 จะมีหนังสือแจ้งเตือน 
ให้ดําเนินการบูรณาการเพ่ิมและหากภาควิชาใดไม่ได้ดําเนินการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ 2551 แต่ได้ดําเนินการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการอื่นๆ กับการเรียนการสอนและการวิจัยก็ให้จัดส่งเอกสารการบูรณาการมาเพิ่มเติม 
ได้ที่สํานักงานบริการวิชาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลการบูรณาการเพื่อให้ได้ตามนโยบายด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ต่อไป (5.1-5-1)   
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.ที่ 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558 ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจากท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

5.1-1-2 นโยบายและแผนการบริหารด้านบริการวิชาการ พ.ศ. 2555-2558 ของสํานักงานบริการวิชาการ 
5.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสํานักงานบริการวิชาการ 
5.1-1-4 คําสั่งประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ 
5.1-1-5 ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 
5.1-1-6 ประชุมสัมมนาเรื่อง “รับฟังและทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ”   

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2554   
5.1-1-7 แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
5.1-2-1 สรุปรายงานประเภทโครงการพัฒนาวิชาการท่ีนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
5.1-2-2 สรุปรายงานประเภทโครงการพัฒนาวิชาการท่ีนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
5.1-2-3 หนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการเพ่ิมเติม 
5.1-3-1 สรุปรายงานประเภทโครงการพัฒนาวิชาการท่ีนําไปบูรณาการกับงานวิจัย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
5.1-3-2 สรุปรายงานประเภทโครงการพัฒนาวิชาการท่ีนําไปบูรณาการกับงานวิจัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
5.1-4-1 แบบสอบถามการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
5.1-4-2 หนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการเพ่ิมเติม 
5.1-5-1 หนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ 

แหล่งข้อมูล  :  สํานักงานบริการวิชาการ คณะวิชา สถาบัน สํานัก 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   

 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบัน 

  2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4. มีการนําผลประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
  5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการบริการวิชาการให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนางานบริการ
วิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลักดันให้มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาวิชาการ การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดประชุมสัมมนา/เสวนาทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ
ของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาเขต เป็นต้น   
 โดยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน ในปีการศึกษา 2556 การดําเนินการ
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจความต้องการขององค์กร หรือชุมชน เพื่อนํามาจัดทําเป็น 
แผนบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน วิธีการสํารวจมีหลากหลายรูปแบบ เช่น สํารวจผ่านเว็บไซต์ สํารวจจากผู้เข้ารับ 
การอบรมของหน่วยงาน ให้นิสิตสํารวจความต้องการของชุมชนหรือผู้รับบริการ และผู้รับบริการเป็นผู้สํารวจ 
ความต้องการฝึกอบรมเอง เพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการให้มากที่สุด 
อาทิเช่น การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  ได้ทําการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการจากหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง 
ของผู้รับบริการ โดยดําเนินการ 3 วิธี คือ 

1) กําหนดให้มีข้อคําถามในแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อสํารวจความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรม 
จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม (5.2-1-1) 

2) จัดให้มีการสํารวจความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรม บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (5.2-1-2 และ 5.2-1-3) 
3) จัดการฝึกอบรมตามความร้องขอของหน่วยงานต่างๆ หรือกลุ่มเป้าหมาย (5.2-1-4) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดทําการสํารวจผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/ 
spreadsheet/viewform?formkey=dFRuR2NhMlFRUXotakJSdDNXdXpJLWc6MQ (5.2-1-5) โดยข้อมูลที่ได้จาก
การสํารวจได้แสดงไว้เป็นฐานข้อมูล (5.2-1-6) เพื่อให้กรรมการบริการวิชาการหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ใช้ในการ
จัดทําแผนการบริการวิชาการต่อไป  
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          คณะประมง ได้ดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและความเชี่ยวชาญ
ของหน่วยงาน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
              1) ภาควิชาการจัดการประมง ในรายวิชา 01253451 การส่งเสริมการประมง ได้กําหนดให้นิสิตสํารวจ 
ความต้องการของผู้รับบริการ ก่อนการดําเนินกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
ให้กับนิสิต ในการทํางานและเรียนรู้จากการทํางานนอกสถานที่ (5.1-2-7) 
              2) ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา ได้จัดการฝึกอบรม บรรยายเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ําให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 
ในหัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยการป้องกันโรคและการตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งทะเล” โดยมี อาจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์   
ศีรษะภูมิ เป็นวิทยากร (5.2-1-8)  
             3) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านอาหารสัตว์น้ํา “โครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเล้ียงปลา” โดยจัด
ฝึกอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
อาหารสัตว์น้ํา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินอุดหนุนทั่วไป จากการดําเนินโครงการฯ 
ดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ได้มีการสํารวจความต้องการความรู้ในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป เพื่อนําผล
การสํารวจมาจัดทําแผนการบริการวิชาการของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (5.2-1-9) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีการสํารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการทุกครั้ง 
เพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละรายมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการ
ติดต่อประสานงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.)  
กับผู้รับบริการ (5.2-1-10)  

นอกจากน้ียังมีการจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินกิจกรรมบริการวิชาการที่ได้รับความสนใจให้จัดขึ้น ซึ่งผลที่ได้
นํามาจัดทําแผนด้านบริการวิชาการของคณะต่อไป (5.2-1-11) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือองค์กรนั้นๆ โดยหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เช่น สํานักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (5.2-2-1) โรงเรียนการอาหารนานาชาติ 
สวนดุสิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (5.2-2-2) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)   
การท่าเรือแหลมฉบัง โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา (5.2-2-3) ในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดทําโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 8”    
ซึ่งเป็นการร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานวิชาชีพ คือ สมาคมสถาปนิกสยาม และภาคเอกชน คือ บริษัท เอ็น พี 
ซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล จํากัด ในการเป็นวิทยากรร่วมกับอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (5.2-2-4) 
ทั้งน้ี โครงการอบรมนี้ยังมีความร่วมมือกับภาครัฐ โดยมีบุคลากรของภาครัฐที่เป็นวิศวกร ประจํา อบต. อบจ. และ
เทศบาลจังหวัด เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเตรียมตัวเป็นผู้อ่านรายงานการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคาร (5.2-2-5) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับสํานักสงฆ์เขาพระครู อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ 
“พลังงานทดแทน : พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน” (5.2-2-6) และ “พลังงานทดแทน : กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน” 
(5.2-2-7) 

คณะประมง มีนโยบายและได้กําหนดแผนงานเพื่อรองรับภารกิจด้านการบริการทางวิชาการอย่างชัดเจน และ 
มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 
ความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ซึ่งมีรูปแบบการจัดบริการที่หลากหลาย ทั้งบริการแบบ 
ให้เปล่า และก่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงาน จัดโดยภาควิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ตัวอย่างโครงการที่มีความร่วมมือ 
ด้านบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ อาทิเช่น โครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการให้ความรู้ 
ทางด้านสถิติแก่เยาวชนของภาควิชาการจัดการประมง (5.2-2-8) ความร่วมมือเพื่อให้บริการทางวิชาการระหว่าง
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สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา คณะประมง ภายใต้
โครงการ “ศึกษาข้อมูลแนวทางในการบังคับใช้มาตรฐาน GAP ฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเล (มกษ.7401)” (5.2-2-9) และ
โครงการวิจัยการศึกษาและประเมินผลการทบของปัจจัยเส่ียงที่มีบทบาทสําคัญต่ออุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงปลานิล (Oreochromis 
niloticus) ของประเทศไทย ซึ่งได้มีการเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มาร่วมเป็นเครือข่ายวิจัย (5.2-2-10) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม
เกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเล้ียงปลา” โดยจัดฝึกอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 2 วันที่  
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง (5.2-2-11) 
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเลเฉลิมพระเกียรติ 2556 โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิจัยประมงศรีราชา
กับเทศบาลแสนสุข (5.2-2-12) 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู ้และเสริมสร ้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน เช่น สํานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) 
ชุมชนวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยสะพาน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท
อาร์ที โกลเบิล กรุ๊ป จํากัด เป็นต้น (5.2-2-13) 
  นอกจากนี้ยังมีบันทึกความร่วมมือระหว่างชุมชนตําบลชีน้ําร้าย จังหวัดสิงห์บุรี กับทางคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งแม้จะยังไม่มีกิจกรรม 
อย่างเป็นรูปธรรม แต่ทางคณะฯ โดย ศสวท.ได้มีการลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและได้กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
อย่างน้อย 2 โครงการ คือ โครงการผลิตน้ําหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ (ความร่วมมือระหว่าง ศสวท. และโครงการจัดตั้ง 
สายวิชาจุลชีววิทยา) และโครงการบัญชีครัวเรือน (ความร่วมมือระหว่าง ศสวท. และโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์) ซึ่งจะดําเนินการจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม–เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ต่อไป (5.2-2-14) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม มหาวิทยาลัยตระหนักถึง
ประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงมีหลายหน่วยงานที่ได้ทําการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ทําการศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการฝึกอบรมวิชาชีพ (หมวดอาหาร) 
สําหรับประชาชน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีอาชีพ ก่อให้เกิดความม่ันคงในชีวิต สําหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
การผลิตเครื่องกรองน้ําเพื่อการบริโภค ให้แก่ประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   
มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 61 คน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการติดตามผลการฝึกอบรมในประเด็นการยอมรับ
เทคโนโลยีเครื่องกรองน้ํา พบว่า เครื่องกรองน้ําที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถนําไปใช้สําหรับการอุปโภคบริโภค 
ในครัวเรือนอย่างพอเพียง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซ้ือน้ําสะอาดเพ่ือบริโภคลดลงเฉล่ีย 81.62 บาทต่อเดือน 
การให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการบริโภคนํ้าไม่สะอาด ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการใช้เครื่องกรองนํ้า
ที่สามารถผลิตเองได้ (5.2-3-1) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการประเมินผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้ให้บริการในด้านการนําความรู้ ความเช่ียวชาญ
ไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ (5.2-3-2) และมีการประเมินผลการนําเอาความรู้จากการเข้าอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 8 
ไปใช้ประโยชน์ โดยประเมินจากผู้ที่เข้ารับการอบรม (5.2-3-3) 

คณะประมง มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบจากการบริการทางวิชาการ อาทิเช่น  
- ผลการประเมินโครงการของนิสิต ภายใต้รายวิชา 01253451 การส่งเสริมประมง ของภาควิชา 

การจัดการประมง (5.2-3-4) 
- ผลการประเมินโครงการ “การตรวจวินิจฉัยการป้องกันโรคและการตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกัน 

ในกุ้งทะเล” ของภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา (5.2-3-5) 
- ผลการประเมินโครงการ “การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหาร 

เล้ียงปลา” ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (5.2-3-6) 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดําเนินโครงการบริการวิชาการ บนพื้นฐานของความต้องการของผู้รับบริการ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ โดยในเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับการติดต่อขอรับบริการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) จะสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการ อาทิเช่น หัวข้อกิจกรรม
ที่ต้องการให้จัดทํา วันและเวลาที่ผู้รับบริการสะดวกในการดําเนินโครงการ รวมถึงงบประมาณที่ผู้รับบริการกําหนดไว้  
โดยติดต่อโดยตรงกับรองหัวหน้าศูนย์ฯ โดยจะสอบถามไปยังสาขาวิชาและผู้ เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกิจกรรม 
ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หลังจากดําเนินการโครงการเสร็จแล้ว 
จะมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งในส่วนของผู้รับบริการ และ 
ผู้ให้บริการ จากผลการประเมินของผู้รับบริการพบว่าทุกกิจกรรมที่จัดมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
คะแนนเฉล่ียที่ได้อยู่ในระดับ 4 จากคะแนนเต็ม 5 (5.2-3-7) 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  
          การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไก หรือกิจกรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เช่น สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ให้ความสําคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมใน 
การปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน  
3 หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการของพนักงาน สภาเกษตรแห่งชาติ 
การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับการประปานครหลวง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ  
(5.2-4-1 ถึง 5.2-4-6) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ 
ทางวิชาการ โดยการจัดทําคู่มือการบริการวิชาการ (5.2-4-7) เพื่อให้สามารถดําเนินการบริการวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้มาขอรับบริการมากที่สุด 

คณะประมง จากผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานภายใน  
คณะประมงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้งเพื่อใช้กําหนด
แนวทางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานในแผนบริการวิชาการของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ต่อไป (5.2-4-8) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) มีการนําผล 
การประเมินการให้บริการทางวิชาการมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ได้มี 
การจัดทําเล่ม “การจัดการเรียนรู้ การจัดโครงการอบรม/ค่าย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พฤษภาคม 
2554” (5.2-4-3) และได้ใช้คู่มือนี้เป็นหลักในการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินการให้บริการวิชาการของ
ผู้รับบริการในรอบปีการศึกษา 2556 นั้น จักได้นํามาปรับปรุงในรายละเอียด เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ ได้เพิ่มเน้ือหาการเปิด–ปิด โครงการพัฒนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (มก.พว.01 และ 
มก.พว.03) (5.2-4-9) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในและเผยแพร่ 
สู่สาธารณชน การพัฒนาความรู้ต่างๆ จากการบริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ นั้น แต่ละหน่วยงานได้มีการจัดทํา
เอกสารและส่ืออิเล็กทรอนิกล์ เผยแพร่สู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ การตีพิมพ์
ผลงานในหนังสือพิมพ์ บทความ นิตยสารและวารสารต่างๆ จดหมายข่าว เป็นต้น เช่น สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม   
มีการนําความรู้ที่ได้จากให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
โดยจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ จัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) ภายในหน่วยงาน จัดวีดิทัศน์ 
ออกเผยแพร่สู่ชุมชน (5.2-5-1 ถึง 5.2-5-3) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการเผยแพร่บทความเชิงวิชาการ ดังนี้ บทความเชิงวิชาการ เรื่อง “การควบคุม
ระบบอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี” (Automation Control by using PLC) เขียนโดย อาจารย์ไพโรจน์ ทองประศรี สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (5.2-5-4) ซึ่งเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการบริการวิชาการ "การอบรมการวางระบบอัตโนมัติ
และการควบคุมเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลให้กับเยาวชน" ประจําปีการศึกษา 2556  
และได้ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและบุคคลทั่วไปผ่านการเผยแพร่ทาง Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชา (5.2-5-5) 
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คณะประมง มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 

- โครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเล้ียงปลา ด้วยการจัดทํา
เป็นเอกสารรายงาน พร้อมกับมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับผู้เข้าอบรมและบุคลากรทั่วไปดําเนินการ
โดย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  (5.2-5-6) 

- โครงการบริการวิชาการ “Aqua Climate” มีการพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ และจัดทําเป็น
เอกสารรายงาน พร้อมกับมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการทางวิชาการให้กับบุคลากรทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของ 
Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) (www.enaca.org) ดําเนินการโดยภาควิชาการจัดการ
ประมง (5.2-5-7) 

- โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตปลานิลแบบครบวงจร” ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ณ เมือง Piura 
สาธารณรัฐเปรู หลังจากเสร็จส้ินการฝึกอบรมได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ 
รวมทั้งได้นําส่งให้กับสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (สพต.) ดําเนินการ
โดยภาควิชาเพาะสัตว์น้ํา เพื่อเผยแพร่ต่อไป (5.2-5-8)  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) โดย ดร.กิตติพจน์ พูลเพิ่ม ได้ดําเนินการสํารวจข้อมูล และนําเสนอข้อมูลต่อผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากน้ันได้มีการประมวลผลจัดทําเป็นรายงานความเห็นประกอบต่อโครงการขยายกําลังการผลิตไวนิล
คลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เผยแพร่ 
สู่สาธารณชน (5.2-5-9) 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.ที่ 5.2  5 ข้อ 5  ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน    
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 แบบประเมินผลการฝึกอบรมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.2-1-2 ผลการสํารวจความต้องหลักสูตรการฝึกอบรมจากเว็บไซต์ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.2-1-3 ผลการสํารวจความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพจากแบบประเมินผลการฝึกอบรม 
5.2-1-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมวิชาชีพ  
5.2-1-5 แบบสํารวจบริการวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRuR2NhMlFRUXotakJSdD
NXdXpJLWc6MQ) 

5.2-1-6 ข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจ แสดงไว้เป็นฐานข้อมูลออนไลน์  
5.2-1-7 แบบประเมินผลการดําเนินงานของนิสิต ภายใต้รายวิชา 01253451 การส่งเสริมประมง 
5.2-1-8 แบบสํารวจความต้องการของชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาชีพของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
5.2-1-9 ผลการสํารวจความต้องการในการจัดฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ํา  
5.2-1-10 ตัวอย่างการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้รับบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-11 ตัวอย่างแบบสอบถามเพ่ือประเมินกิจกรรมบริการวิชาการท่ีได้รับความสนใจให้จัดข้ึน 
5.2-2-1 หนังสือขอความร่วมมือการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  
5.2-2-2 หนังสืออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร  
5.2-2-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์การศึกษาดูงาน  
5.2-2-4 ใบประเมินวิทยากรภายนอกคณะ จากโครงการผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นท่ี 8 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์   

ศรีราชา 
5.2-2-5 ทําเนียบรุ่นผู้เข้าอบรมโครงการผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นท่ี 8  
5.2-2-6 โครงการบริการวิชาการ “พลังงานทดแทน : พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือชุมชน”  
5.2-2-7 โครงการบริการวิชาการ “พลังงานทดแทน : กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพ่ือชุมชน”  
5.2-2-8 หนังสือเชิญ เข้าร่วมโครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี 6  
5.2-2-9 โครงการศึกษาข้อมูลแนวทางในการบังคับใช้มาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401)  
5.2-2-10 โครงการวิจัยการศึกษาและประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงท่ีมีบทบาทสําคัญต่ออุตสาหกรรม 

การเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ของประเทศไทย  
5.2-2-11 โครงการ “ใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา”  
5.2-2-12 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ 2556  
5.2-2-13 รายงานความเห็นประกอบต่อโครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคําของบริษัท อัคราไมนิ่ง 

จํากัด  
   - โครงการ 3 in 1 . . . ชีวิตก้าวไกลด้วย 3 ภาษา 
   - โครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน เร่ือง การวางแผนกลยุทธ์สําหรับธุรกิจสมัยใหม่ 
   - โครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน เร่ือง เทคนิคทางการตลาดและการบริหารด้านต้นทุนของสินค้า
ให้มีประสิทธิภาพ ณ ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยสะพาน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

5.2-2-14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลชีน้ําร้าย จังหวัดสิงห์บุรี  
กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.2-3-1 รายงานผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใช้เคร่ืองกรองน้ําเพ่ือบริโภคของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปา่ก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  

5.2-3-2 การประเมินผลท่ีเกิดกับอาจารย์ (วิทยากร) ผู้ให้บริการ  
5.2-3-3 แบบติดตามประเมินผลการเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบอาคารรุ่น 8 ผ่านระบบออนไลน์  
5.2-3-4 ผลการประเมินโครงการของนิสิตภายใต้รายวิชาการ 01253451 การส่งเสริมประมง 
5.2-3-5 ผลการประเมินโครงการการตรวจวินิจฉัยการป้องกันโรคและการตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งทะเล 
5.2-3-6 ผลการประเมินโครงการการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา  
5.2-3-7 ตัวอย่างผลการประเมินโครงการ  
5.2-4-1 แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบคุลากรภาครัฐและเอกชน ประจําปี พ.ศ. 2555 

2556 และ 2557  
5.2-4-2 รายงานผลการดําเนินงานฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น สําหรับหัวหน้าส่วน หรือ

เทียบเท่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
5.2-4-3 สัญญาจ้างท่ีปรึกษา สัญญาเลขท่ี จท.77/2556 งานจ้างท่ีปรึกษาให้บริการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ผู้บริหารของการประปา หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” สําหรับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างการประปานครหลวง กับสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

5.2-4-4 สัญญาจ้างท่ีปรึกษา สัญญาเลขท่ี จท.100/2557 งานจ้างท่ีปรึกษาให้บริการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ผู้บริหารของการประปา หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” สําหรับหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างการประปานครหลวง กับสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-4-5 ประเมินผลสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555  
5.2-4-6 ประเมินผลสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2556  
5.2-4-7 คู่มือการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
5.2-4-8 โครงการ “การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา” 
5.2-4-9 ตัวอย่างสรุปโครงการท่ีมีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
5.2-5-1 เว็บไซต์ www.eto.ku.ac.th หมวด “ความรู้ท่ีได้จากการให้บริการวิชาการ”  
5.2-5-2 ภาพกิจกรรมงานเกษตรแฟร์ 2557  
5.2-5-3 รายชื่อวีดิทัศน์วิชาชีพของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมท่ีฉายให้ผู้รับบริการชมในงานเกษตรแฟร์ 2557  
5.2-5-4 บทความเชิงวิชาการ เร่ือง “การควบคุมระบบอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี” (Automation Control by 

using PLC) เขียนโดย อาจารย์ไพโรจน์ ทองประศรี  
5.2-5-5 ช่องทางการเผยแพร่บทความทาง Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 

(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804399546244611.1073741841.64
0492022635365&type=1) 

5.2-5-6 เอกสารเพยแพร่โครงการ การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงปลา 
5.2-5-7 เอกสารรายงานโครงการ  Aqua Climate  
5.2-5-8 รายงานผลโครงการฝึกอบรม เร่ือง “การผลิตปลานิลแบบครบวงจร” ณ ประเทศเปรู  
5.2-5-9 รายงานความเห็นประกอบต่อโครงการขยายกําลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานท่ี 1 

และโรงงานท่ี 2 ของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 
แหล่งข้อมูล  :  คณะวิชา สถาบัน สาํนัก  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 8 : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

เป้าหมาย : ร้อยละ 70   
 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย x 100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัต ิ

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ  
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2556 ของคณะวิชา และสถาบันที่มีภารกิจด้านการวิจัย ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะวิชา และสถาบัน เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้  

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
รวมทั้งหมด 656 โครงการ จําแนกเป็น  

1) โครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน         จํานวน 407  โครงการ   
2) โครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย          จํานวน 113  โครงการ  
3) โครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 136  โครงการ  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน 656 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.22 คิดเป็น 5.00 คะแนน  
โดยมีรายละเอียดจําแนกตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ

ท้ังหมด 

จํานวนโครงการบริการวิชาการแบ่งตามประเภทการนําความรู้ 
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา 

การพัฒนา 
การเรียน
การสอน 

การพัฒนา 
การวิจัย 

การพัฒนาท้ังในส่วน
ของการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 
รวม 

รวม 1,094 407 113 136 656 
วิทยาเขตบางเขน 
คณะเกษตร 66 8 6 38 52 
คณะบริหารธุรกิจ 55 29 3 2 34 
คณะประมง 36 7 0 4 11 
คณะมนุษยศาสตร์ 9 8 1 4 13 
คณะวนศาสตร์ 54 36 1 3 40 
คณะวิทยาศาสตร์ 52 17 3 0 20 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 162 113 35 0 148 
คณะศึกษาศาสตร์ 14 2 0 12 14 
คณะเศรษฐศาสตร์ 38 10 5 4 19 
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หน่วยงาน 
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ

ท้ังหมด 

จํานวนโครงการบริการวิชาการแบ่งตามประเภทการนําความรู้ 
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา 

การพัฒนา 
การเรียน
การสอน 

การพัฒนา 
การวิจัย 

การพัฒนาท้ังในส่วน
ของการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 
รวม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 8 2 3 13 
คณะสังคมศาสตร์ 34 19 0 3 22 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 46 12 1 0 13 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 49 9 0 7 16 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 7 3 1 3 7 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 45 13 7 6 26 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

34 8 6 0 14 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

19 2 0 1 3 

วิทยาเขตกําแพงแสน 
คณะเกษตร กําแพงแสน 121 46 25 20 91 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 14 6 1 3 10 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 29 17 5 3 25 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 15 2 1 0 3 
คณะศึกษาศาสตร์ 
และพัฒนศาสตร์ 

30 8 2 3 13 

วิทยาเขตศรีราชา 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 8 5 0 1 6 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 2 0 0 2 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 8 1 0 3 4 
คณะวิทยาการจัดการ 3 1 1 0 2 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 11 3 1 2 6 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

7 0 0 4 4 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 26 0 0 3 3 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 15 9 3 0 12 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 1 0 1 2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

24 4 3 1 8 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 8 ร้อยละ 70 656 ร้อยละ  
59.96 5.00 บรรลุ 1,094 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ของคณะ สถาบัน สํานัก 
แหล่งข้อมูล  :  คณะ สถาบัน สาํนัก 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักงานประกันคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยคง  

อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
ผลการดําเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์เสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาชุมชน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร มหาวิทยาลัย 

มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการกินดี อยู่ดี ของคนในชาติ กระจายอยู่ในทั้ง 4 วิทยาเขตในแต่ละ 
วิทยาเขตที่อยู่ในภูมิภาค รวมทั้งศูนย์/สถานีวิจัย ได้ทํางานร่วมกับชุมชน และ/หรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อพัฒนาชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งเต็มศักยภาพของแต่ละชุมชน และขยายพ้ืนที่ความร่วมมือเพิ่มขึ้นในแต่ละปี มหาวิทยาลัยฯ  
มีการดําเนินโครงการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก โดยมอบหมายให้คณะ 
สถาบัน สํานัก นําไปปฏิบัติตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
   Plan : มีการวางแผนในการจัดโครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ  
เช่น มีการประชุมหารือกับผู้นําชุมชนและบุคลากรในชุมชนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน (9-1-1) เพื่อทราบข้อมูลความต้องการ โดยเน้นความต้องการจําเป็นของชุมชนและเพื่อแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นหลัก แล้วนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดทําเป็นแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน  
   Do : มีการดําเนินการโครงการตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ ซึ่งมีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ในการดําเนินการโครงการตามความเช่ียวชาญและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และทุกโครงการได้มี 
การดําเนินการตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่างครบถ้วน 
   Check : มีการติดตามความก้าวหน้า และติดตามผลการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว้ อีกทั้งประเมินผลการจัดโครงการ และสรุปผลการดําเนินโครงการต่างๆ  
   Act : มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 การทํางานร่วมกับชุมชน และ/หรือองค์กรของแต่ละ
วิทยาเขตที่อยู่ในภูมิภาค ได้กําหนดเป้าหมายตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 
อาทิเช่น  

2.1  โครงการ “การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า” ในปี พ.ศ. 2556 
โดยคณะเกษตร ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา และสระบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  99 ราย  
พื้นที่ปลูก 2,365.12 ไร่ ผลผลิตรวม 3,507,441 กิโลกรัม ผลผลิตเฉล่ีย 1,482.99 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้รวมของ
เกษตรกร 26,978,773 บาท ตามแผนมีเกษตรกรสมาชิกจํานวน 100 ราย พื้นที่ปลูกรวม 2,500 ไร่ ผลผลิตรวม 
3,750,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตเฉล่ีย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้เกษตรกรรวม 30 ล้านบาท ดังนั้น  
การดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 โดยคิดเป็นร้อยละ 99.00, 94.60, 93.53, 98.87 และ 
89.93 ตามลําดับ (9-2-1 และ 9-2-2) 



 

 
 

Ë¹ �Ò 259  
                    ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556  

2.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม มีการดําเนิน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทน บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 โดยสามารถดําเนินกิจกรรม 
ได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการ (9-2-3) 

2.3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนนิการบรรลุเป้าหมายตามแผน รอ้ยละ 100 โดยสามารถ
ดําเนนิการโครงการวิจัย เรือ่ง การพฒันาศักยภาพชุมชนโดยใช้การเกษตรเปน็ฐาน ได้ตามแผนที่วางไว ้ และบรรลุเปา้หมาย
ตามตัวบง่ชีข้องโครงการทกุตวับ่งชี้ (9-2-4) 

2.4  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้จัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม ภายใต้
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก สามารถดําเนนิกจิกรรมไดต้ามแผนที่
วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 

2.5 สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้จดัโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน เรือ่ง ผลผลิตของการเล้ียงไส้เดอืน  
สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามแผนทีว่างไว ้และบรรลุเป้าหมายตามตวับง่ช้ีของโครงการ  

2.6 โครงการพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่ม จังหวัดสกลนคร ได้กําหนดแผนการดําเนินงานไว้ 3 โครงการ  
3 ตัวชีว้ัด สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายครบทั้ง 3 โครงการ และบรรลุผลตามตัวช้ีวัด เป้าหมายตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 100  

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารวิทยาเขต 
ที่อยู่ในภูมิภาคทั้ง 3 วิทยาเขต มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน และ/หรือองค์กรโดยรอบวิทยาเขต รวมทั้งได้มีการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน และ/หรือองค์กรให้เข้มแข็งร่วมกับแต่ละวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมร่วมกันเพื่อให้
มหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน รวมทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอ มีทั้งแบบ 
เป็นทางการและไม่เป็นทางการในระหว่างการรับประทานอาหาร หรือพูดคุยในระหว่างร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้วยกัน อาทิเช่น 
   3.1 การดําเนินโครงการการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า ในปี พ.ศ.  2556 
ซึ่งเป็นปีที่ 3 และกลุ่มเกษตรกรได้ดําเนินกิจกรรมการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ร่วมกับทางศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2556 รวม 14 ปี พบว่า เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพ  
มีความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ทําให้มีเพื่อนเกษตรกร 
ในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจ มาสอบถามและขอความรู้ตลอดจนวิธีปฏิบัติ เกษตรกรในโครงการดังกล่าวที่ผลิตข้าวโพด
หวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน มีมากกว่าร้อยละ 50 (9-3-1) และ 
เป็นเกษตรกรดีเด่นที่ได้รับรางวัลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ในงานเกษตรแฟร์ปากช่อง ประจําปี พ.ศ.  
2556 จํานวน 5 คน และ Smart Farmer จํานวน 1 คน (9-3-2)  และมีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรในพื้นที่ 
ได้หลายท่าน อาทิ นางปราณี ดีมาก และนายปรีชา ไพโรจน์ เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติ ในการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ให้กับเพื่อนเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และ 
มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเน่ือง 
   3.2 จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมสาธิตเชิงปฏิบัติการใน
แหล่งเรียนรู้ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้นําชุมชนและสมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้
เทคนิคที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ และนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่ของชุมชนเอง รวมทั้ง 
การดําเนินกิจกรรมความร่วมมือการวิจัยระหว่างหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อมกับชุมชน  
(9-3-3) 

3.3  จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้การเกษตร
เป็นฐาน โดยลงพื้นที่เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลสาลี  จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแผนที่
กําหนดขึ้นร่วมกับชุมชน ส่งผลให้ผู้นําชุมชนและสมาชิกของชุมชน เกิดการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการ  
ฝึกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปดําเนินกิจกรรมได้เองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยาย
โครงการไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้เห็ดในโรงเรียน (9-3-4) 
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3.4  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้จัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม ภายใต้
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก และได้มีการติดตามและประเมินผล 
ให้คําปรึกษา แนะนํา และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบอาชีพ และพึ่งพา
ตนเองได้ เช่น กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ก่อตั้งกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวขึ้นโดย    
ฝ่ายส่งเสริมฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่ม ได้มีการประสานงานกับประธานกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวในด้านการส่งเสริม
อาชีพความรู้โดยการจัดฝึกอบรมในระหว่างปี พ.ศ. 2554–2556 โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้ส่งเสริมในเรื่องการใช้เช้ือไตรโคเดอร์มา  
ในการกําจัดโรค ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มได้เกิดวิกฤตด้านผลผลิตที่ไม่สามารถส่งจําหน่ายได้เนื่องจากด้านการตลาดและ 
ด้านธุรกิจผู้รับซื้อได้เกิดสภาวะทางการเงิน และฝ่ายส่งเสริมฯ ได้ให้คําแนะนํา และให้คําปรึกษาแนะนําผู้มีประสบการณ์ 
ในเรื่องการทําน้ําฟักข้าว และได้จัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมแปรรูปผลผลิตฟักข้าว เช่น การทําซอสฟักข้าว แยมฟักข้าว และ
ปี พ.ศ. 2556 ได้จัดโครงการต่อเนื่องในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น น้ําสลัดฟักข้าว น้ําพั้นซ์ฟักข้าว เยลล่ีฟักข้าว ส่งผล 
ให้กลุ่มได้มีการพัฒนาความรู้ นําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกภายในกลุ่มไดม้ี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปลูกฟักข้าว การกําจัดโรค และการแปรรูปผลผลิตทําให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น กลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและได้มีการขยายกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น ได้มีการก่อสร้างอาคารแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ห้องเย็นเพื่อเก็บผลิตผลฟักข้าว (9-3-5)  

3.5  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง ผลผลิตของการเล้ียงไส้เดือน จัดขึ้นเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556  
โดยเป็นโครงการที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจากโครงการเพาะเล้ียงไส้เดือน ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการเลี้ยงไส้เดือนไป 
ในการดําเนินโครงการปีก่อนหน้า โดยวิทยาเขตศรีราชาจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสาธิตให้เห็นถึงผลผลิตจากการเล้ียง
ไส้เดือน เช่น ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น  
   3.6 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่ม เพื่อหาแนวทาง
ร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร การดําเนินงานโครงการฯ ได้เน้นให้กลุ่มสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็น
ผ้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดสกลนครและเป็นผู้ขับเคล่ือนด้วยตนเอง  
และมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของตนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือยั่งยืน ชุมชน และ/หรือองค์กรโดยรวมในแต่ละวิทยาเขตมีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น 
ที่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และ/หรือองค์กรรวม ทั้งสนับสนุน 
ให้ชุมชน และ/หรือองค์กรสร้างกลไกการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน 
และ/หรือองค์กรไว้ อาทิเช่น 
 4.1  การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
หวานพันธุ์อินทรี 2 ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการนําของนางปราณี ดีมาก (9-4-1) มีการ
รวมตัวกันทํากิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง อาทิ การต่อยอดจากการอบรมการผลิตข้าวโพดหวานฝักสด
พันธุ์อินทรี 2 ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ที่ทางศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้ โดยการร่วมกันลงแขกในการปลูกและการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน เพื่อลดต้นทุน
ค่าแรงงาน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน มาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือและอัธยาศัยอันดี 
มีน้ําใจตามวัฒนธรรมไทย  
 4.2  ชุมชนที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้
สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทน
แห่งเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของชุมชน และ
ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง (9-4-2) 

4.3  ชุมชนได้สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเห็ดพอเพียงขึ้น 
และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการผสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี  
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ผ่านการดําเนินโครงการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” โดยมีการสร้างโรงเรือนเห็ด ไว้ให้
ผู้สนใจมาร่วมเรียนรู้  

4.4  มีการติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร ชุมชนหรือองค์กร  โดยออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ 
ให้ความรู้เพื่อต่อยอดเกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตลอดจนให้คําแนะนําในการบริหารจัดการกลุ่ม เช่น  
กลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยขอคําแนะนํา 
ในเรื่องเทคนิคและขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม และขอคําแนะนําจากสาธารณสุขอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
ในเรื่องการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าสินค้าของกลุ่มได้มาตรฐานความสะอาด 
ปลอดภัย และขอคําแนะนําจากนางขนิษฐา ชัยชาญกุล โดยผ่านฝ่ายส่งเสริมฯ ในเรื่องการแปรรูปฟักข้าวเป็นข้าวเกรียบ 
ฟักข้าว นอกจากนี้ได้มีการติดตามกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวโดยการพบปะพูดคุยและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรม
ของกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว รวมถึงการให้คําปรึกษาเพิ่มเติมในการดําเนินงาน กลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวมีการขยายกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จากการทําน้ําฟักข้าว และพัฒนาเป็น ยาสระผมฟักข้าว เยื่อแดงฟักข้าวอัดเม็ด สบู่ฟักข้าวและข้าวเกรียบฟักข้าวจําหน่าย
ให้กับร้านค้าชุมชนและงานเกษตรแฟร์ กําแพงแสน เป็นประจําทุกปี (9-4-3) จากความสําเร็จในการจัดฝึกอบรมด้านการ 
แปรรูปฟักข้าว ทําให้ฝ่ายส่งเสริมฯ เล็งเห็นถึงความยั่งยืนของอาชีพการเกษตร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านอื่นๆ 
ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกหลายหลักสูตร 
 4.5 ชุมชนบ้านซากยายจีน ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และขยายผลของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   
เรื่อง ผลผลิตของการเล้ียงไส้เดือน ไปยังชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ทําให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและ   
มีการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่กระทบกับการดําเนินชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมของชุมชน 

4.6 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า
ของผ้าย้อมครามเพื่อเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการดําเนินงานจากโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ร่วมกําหนดขึ้นมา  
จึงทําให้สมาชิกได้สร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากการบริหารจัดการแบบเดิม โดย 
คงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนไว้ (9-4-4) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง ผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมร่วมกับชุมชน/องค์กรของแต่ละวิทยาเขต ทําให้เกิดความผูกพัน รักใคร่ สามัคคีระหว่างชุมชน/องค์กรกับ
มหาวิทยาลัยในแต่ละวิทยาเขต ซึ่งมีจํานวนนิสิตและบุคลากรจํานวนมาก นําพาให้ชุมชนโดยรอบมีรายได้จากกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เสริมให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม สําหรับโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน 
และ/หรือองค์กรได้ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชน และ/หรือองค์กรเข้มแข็งขึ้น อาทิเช่น 
 5.1  ผลการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ภายใต้โครงการดังกล่าวที่ดําเนินการร่วมกับ 
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของข้าวโพดหวานฝักสดได้ โดยเกษตรกรมากกว่า
ร้อยละ 50 มีกําไรสุทธิเฉล่ียมากกว่า 3,000 บาทต่อไร่ (9-5-1) ในขณะที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงแก้ปัญหาหน้ีสิน
ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ทําให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ มี 
การรวมกลุ่มกันทํากิจกรรม ตั้งแต่การลงแขกปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน ขายข้าวโพดหวานฝักสดให้กับศูนย์วิจัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ซึ่งให้ราคาที่สูงกว่าราคาตลาดฝักสดทั่วไป และตลาดโรงงาน โดยมีราคาประกัน ทําให้
เกษตรกรมีความมั่นคง และม่ันใจในโครงการดังกล่าว นําไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพการปลูกข้าวโพดหวานฝักสด รวมถึง 
การมีปฏิสัมพันธ์ในความรักความสามัคคีของชุมชนและสังคมชนบทต่อไป ส่งผลให้ไม่มีการย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพอื่น 
ซึ่งจะเห็นได้จากรายชื่อเกษตรกรที่ยังคงรวมเป็นสมาชิกปลูกข้าวโพดหวานของโครงการฯ มาเป็นเวลากว่า 5 ปี มากกว่า
ร้อยละ 30 และมีจํานวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น (9-5-2) และโครงการฯ สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน ในรอบ 11ปี  
(พ.ศ. 2546-2556) รวม 352,268,936 บาท ทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งในการสร้างผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน 
 5.2  ผลการดําเนินการตามโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน พบว่า ชุมชนได้จัดตั้ง      
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนเอง เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน สําหรับชุมชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน สามารถนําไปปรับใช้
กับสังคมของตนเองได้ (9-5-3) 
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 5.3  ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยการ
ใช้วิจัยเป็นฐานในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนเริ่มพึ่งพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมชุมชน ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพาะเห็ด (9-5-4) 
 5.4 การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้รับบริการของชุมชนหรือองค์กรภายใต้การดําเนินการของสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน ทําให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตร ระหว่างสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน กับเกษตรกร กลุ่มชุมชนหรือองค์กร หรือระหว่างเกษตรกร กลุ่มชุมชนหรือองค์กรด้วยกัน เพื่อเพิ่มโอกาส  
ขยายการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเช่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการฟักข้าว 
เพื่อการเพิ่มผลผลิต ให้กับกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (9-5-5) ผลจากการฝึกอบรม
หลักสูตร การแปรรูปฟักข้าว ทําให้กลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ผ่านการฝึกอบรม
ได้นําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวนอกจากน้ีกลุ่มฯยังมีการเพ่ิมผลผลิต เช่น ยาสระผมฟักข้าว เยื่อแดงฟักข้าวอัดเม็ด สบู่ฟัก
ข้าว สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว นอกจากนี้กลุ่มยังมีการทําประโยชน์ให้กับชุมชนโดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้กับสมาชิกของกลุ่มและร้านค้าภายในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน (9-5-6) 
 5.5 ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง ผลผลิตของการเล้ียงไส้เดือน ทําให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ชุมชน โดยชุมชนรู้จักการนําเศษอาหารมาเป็นอาหารเพาะเล้ียงไส้เดือน และ
นํามูลของไส้เดือนและดินที่ใช้ในการเพาะเล้ียงไส้เดือน มาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือน ก่อนหน้านี้ โครงการเพาะเล้ียงไส้เดือน นับเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ชุมชน ซึ่งได้
เริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นลักษณะของโครงการฝึกอบรม ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2556 ยังคงมีการดําเนินโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการดําเนินโครงการโดยพัฒนาผู้นําชุมชนมาเป็น
วิทยากรบรรยาย แทนการเชิญวิทยากรจากภายนอก และมีรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง  
จากการเพาะเล้ียงไส้เดือน มาถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆ ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในการเพาะเล้ียงไส้เดือน ทําให้เกิด
บรรยากาศและวัฒนธรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชนซ่ึงส่งผลทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเองและมี 
ความเข้มแข็งต่อไป 
 5.6 ผลจากการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร สามารถยกระดับความรู้ ความเข้าใจให้กับ
สมาชิกกลุ่ม ทําให้เกิดผลิตภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3.5 จึงทําให้กลุ่มสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง
ขึ้นในชุมชน (9-5-7) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-1-1 รายงานการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับไร่สุวรรณ ประจําปี พ.ศ. 2556 
9-2-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธ์ุอินทรี 2  ปี พ.ศ. 2546-2556 
9-2-2 การผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกร ปี พ.ศ. 2556 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-2-3 ข้อมูลฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สําหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ  
และรายชื่อหน่วยงานท่ีเข้ารับการถ่ายทอดในฐานะเรียนรู้ ประจําปี พ.ศ. 2556-2557 ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

9-2-4 บันทึกสนามโครงการวิจัย เร่ืองการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน  
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

9-3-1 ผลงานวิจัยการประเมินความสําเร็จในการผลิตข้าวโพดหวาน เสนอในการประชุมทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 51 ปี พ.ศ. 2556 

9-3-2 ภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานดีเด่นและ Smart Farmer ประจําปี พ.ศ. 2556 
9-3-3 รายชื่อสมาชิกท่ีสนใจจะนําเทคโนโลยีด้านพลังงานไปติดต้ังในพ้ืนท่ีและสรุปการดําเนินกิจกรรม 

ความร่วมมือวิจัยในชุมชนท่ีผ่านการเรียนรู้จากหน่วยงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
9-3-4 บันทึกสนามโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน  

ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
9-3-5 ภาพกิจกรรมของกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
9-4-1 ภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานดีเด่นและ Smart Farmer ประจําปี พ.ศ.  2556 
9-4-2 การจดทะเบียนจัดต้ังเป็นมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งเอเชียแปซิฟิก  
9-4-3 ภาพกิจกรรมการจําหน่ายฟักข้าวในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2556 
9-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร  

จํานวน 8 ฉบับ 
9-5-1 ผลงานวิจัยการประเมินความสําเร็จในการผลิตข้าวโพดหวาน เสนอในการประชุมทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 51 ปี พ.ศ. 2556 
9-5-2 รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานปี พ.ศ. 2556 
9-5-3 ข้อมูลการดําเนินการถ่ายทอดความรู้ต่อชุมชนขององค์กรท่ีผ่านการอบรมจากศูนย์ปฏิบัติการ

วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
9-5-4 ภาพสถานท่ีเรียนรู้การเพาะเห็ดในชุมชนของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
9-5-5 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการฟักข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิต 

ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
9-5-6 ภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
9-5-7 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
แหล่งข้อมูล  :  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร และสํานักงานวิทยาเขตทุกวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟา่งแห่งชาต ิ คณะเกษตร และสาํนักงานประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 18.1 : ผลการชี้ นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (ภายในสถาบัน) 

เป้าหมาย : 5 ข้อ   
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
  4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus) เป็นโครงการ

เชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบายและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (18.1-1-1) โดยโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus) เน้นการสร้างจิตสํานึก
และส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศนโยบาย
เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทุกวิทยาเขตปฏิบัติโดยทั่วกัน ปรากฏในเว็บไซต์กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ (18.1-1-2) จึงนํามาสู่การดําเนินโครงการต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม 
และด้านการพัฒนากายภาพและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เอื้อต่อความเป็น
นานาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 (18.1-1-3) ในส่วนของวิทยาเขตบางเขน มีกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เริ่มตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะทํางาน แต่งตั้งผู้จัดการแต่ละโครงการ และ
ดําเนินการของบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการจํานวนทั้งส้ิน 8 โครงการ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับ
มอบหมาย อาทิเช่น เป็นผู้บรรยายให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานและสภาพปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้น ในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ (18.1-1-4) เพื่อนํา
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข มีการติดตามและตรวจสอบ เช่น การแก้ไขปัญหานํ้าเสีย การตรวจคุณภาพนํ้าโรงบําบัดน้ําเสีย
กลางก่อนปล่อยสู่คูน้ําภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการของสํานักหอสมุดโดยเน้นการสร้างจิตสํานึกการให้บริการ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งรณรงค์การใช้บริการแบบประหยัดพลังงานและไม่ทําลายส่ิงแวดล้อม เพื่อการเป็นห้องสมุด 
สีเขียว Eco-Library (18.1-1-5) ในส่วนของวิทยาเขตกําแพงแสน จัดตั้งโครงการเที่ยวไม่ไกล ไปกําแพงแสนโดยมี
โครงการศูนย์เรียนรู้ กําแพงแสน (18.1-1-6) เป็นต้น 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จากผลการดําเนินการโครงการภายใต้โครงการวิทยาเขต  
สีเขียว KU  Green Campus ผลการดําเนินโครงการแต่ละโครงการเป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด  
อาทิเช่น เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทน เช่น สถานีผลิตไบโอดีเซล จากจํานวนผู้เข้ามาศึกษาดูงาน จากผลการ
ดําเนินการของโครงการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 ตลอดจนมีการ
พัฒนาด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมต่างๆ การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. วิทยาเขต
บางเขน (18.1-2-1) การให้บริการรถรางโดยใช้น้ํามันที่ผลิตจากโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว 
โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายใน มก. โดยการจัดสถานที่จอดรถจักรยานบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ศร.2  
ศร.3 ศร.4 และบริเวณประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศ์วาน 1 และ 3 และประตูวิภาวดีรังสิต โดยจ้างบริษัทเอกชน 
ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้บริการจอดรถและให้บริการยืมรถจักรยานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความปลอดภัย 
นอกจากนั้น ยังจัดทําเส้นทางเดินรถจักรยานภายใน มก. เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยสําหรับนิสิตและ
บุคลากรที่ใช้รถจักรยานภายใน มก. ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานท่ี และการให้บริการห้องสมุดในสวน (18.1-2-2) ในส่วนของวิทยาเขตกําแพงแสน จัดตั้งโครงการเที่ยวไม่ไกล 
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ไปกําแพงแสน โดยมีโครงการศูนย์เรียนรู้ กําแพงแสน (18.1-2-3) ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน  
ฟาร์มต้นแบบ การปลูกผักปลอดสารพิษ แล้วทางด้านส่ิงแวดล้อม แบบได้สัมผัสจริงภายใต้แนวคิด “ห้องเรียนที่มีชีวิต” 
ในส่วนของวิทยาเขตศรีราชาโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. วิทยาเขตศรีราชา (18.1-2-4) 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU Green Campus เป็นโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะเป็น
ประโยชน์ในการลดรายจ่ายด้านการจัดการขยะและด้านพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนนิสิต 
บุคลากรและประชาชน มีความรู้และสามารถนําเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน 
นําไปประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับการอบรมไปเผยแพร่สู่ชุมชน
ผ่านเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาของนิสิต อาทิ ชมรม สโมสรนิสิตคณะต่างๆ โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  
ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อมตามนโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนด้าน 
การดําเนินงานของทางสํานักหอสมุด จัดเป็นห้องสมุดต้นแบบ คือ ห้องสมุดอนุรักษ์พลังงาน/ห้องสมุดสีเขียว ด้านผู้บริการ 
(นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสํานักหอสมุดตระหนักถึงความสําคัญ และรู้คุณค่าของ
การร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม (18.1-3-1) ในส่วนวิทยาเขตกําแพงแสน ได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่    
สีเขียว รวมทั้งมีการดําเนินโครงการปลูกข้าววันแม่ และกิจกรรม "ชวนแม่ดูนา ข้าวมากมาย" (18.1-3-2) ในส่วนของ 
วิทยาเขตศรีราชาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม (18.1-3-3) 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน โครงการต่างๆ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว  
KU Green Campus เป็นโครงการที่อนุรักษ์และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และพลังงานในระดับชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบ 
แก่สถาบันการศึกษา และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการดําเนินการเป็นโครงการย่อยต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 
โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงานซึ่งใช้พลังงานทดแทน โครงการจักรยาน มก. สถานีผลิตไบโอ
ดีเซล มก. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย มก. โครงการคลองสวยนํ้าใส มก. โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพ
ระดับครัวเรือนจากขยะสด เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมและการถ่ายทอดวิชาการในด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้กับนิสิต นักเรียน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ และประชาชนที่สนใจ 
และมีการวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชุมชน ของมหาวิทยาลัยเพื่อการใช้จริงและ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ หรือ “วิจัยใช้จริง” ให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว รณรงค์การแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ระดับชุมชน ซึ่งปรากฏในวีดีทัศน์โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN 
CAMPUS (18.1-4-1) ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คือ “สร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างงานวิจัยใช้จริงที่มีคุณภาพสู่ชุมชน เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาประเทศชาติอย่างมั่นคงตลอดไป” และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในแผนบริหารราชการแผ่นดินฯ  
อันเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปแบบของขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ 
กล่ิน เสียง และน้ําเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ํา 
หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการการป้องกันมลพิษตั้งแต่จุดกําเนิด ในการบําบัดน้ําเสีย กําจัด
ขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวมและประเทศชาติต่อไป  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเข้าร่วมจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ UI Green Metric 2013 และ 
มีผลทําให้ส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและของโลกมีคุณภาพดีขึ้น จนส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 6 
ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 53 ของมหาวิทยาลัยโลกในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย UI Green Metric 2013 โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย 
(Universtas Indonesia, UI) ได้ดําเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากเกณฑ์ 
การให้คะแนน 6 ด้าน ได้แก่ ที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภคร้อยละ 15 พลังงานและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ร้อยละ 21  
การจัดการขยะร้อยละ 18 การใช้น้ําร้อยละ 10 และการขนส่งร้อยละ 18 และการศึกษาร้อยละ 18  (18.1-5-1) และ
ได้รับรางวัลดีมาก ประเภทสถาบันการศึกษา จากการเข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชน พ.ศ. 2556  
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ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา “โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก.” นอกจากนี้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2556 จากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในผลงานเรื่อง “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว : ห้องสมุดเพื่อชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม (Eco-Library)” ซึ่งเป็นผลงานที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยซ่ึงทําหน้าที่เป็นคลังความรู้และเป็นหน่วยบริการ
ความรู้ให้กับประชาชน ได้มีบทบาทสําคัญในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกต้อง 
และได้รับเกียรติรับโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการต้นแบบจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ในโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศสํานักหอสมุด โดยพัฒนาการบริหารจัดการด้านพลังงานของอาคารสํานักหอสมุด (18.1-5-2) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 18.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.1-1-1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
18.1-1-2 นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
18.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4  ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
18.1-1-4 รายงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
18.1-1-5 เว็บไซต์ประสัมพันธ์ห้องสมุดสีเขียว (http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus/ 

index.php/th/highlight-ku-green-campus-/eco-library) 
18.1-1-6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ เท่ียวไม่ไกลไปกําแพงแสน 
18.1-2-1 รายงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ปี พ.ศ. 2556 
18.1-2-2 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุดในสวน (http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus 

/index.php/th/highlight-ku-green-campus-/ku-library-garden) 
18.1-2-3 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เท่ียวไม่ไกลไปกําแพงแสน (http://www.kps.ku.ac.th/kps-campus/) 
18.1-2-4 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ วิทยาเขตศรีราชา 

(http://www.src.ku.ac.th/gallery/2556/G73/index.html) 
18.1-3-1 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus/index.php/th/ 

component/content/article/1-latest-news/178-2013-11-05-08-46-42) 
18.1-3-2 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
18.1-3-3 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตศรีราชา (http://www.src.ku.ac.th/gallery/2556/G83/ 

index.html) 
18.1-4-1 โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS และวีดีทัศน์โครงการวิทยาเขตสีเขียว  

KU GREEN CAMPUS 
18.1-5-1 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี (http://www.vehicle.ku.ac.th/) 
18.1-5-2 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สํานักหอสมุด  

แหล่งข้อมูล  :  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี สํานักหอสมุด สํานักงานวิทยาเขตทุกวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 18.2 : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับการกินดีอยู่ดีของชาติ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ข้าวโพดหวาน เป็นพืชผักอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญ 

ทางเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อใช้ในการบริโภคฝักสด และการแปรรูปโดยเฉพาะการบรรจุกระป๋อง 
ซึ่งประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้ดําเนินการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด
หวานพันธุ์อินทรี 2 ที่มีคุณภาพในการรับประทานที่ดีมาก (18.2-1-1) และมีเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดที่ดี
และเหมาะสมกับเกษตรกร จึงได้นําผลการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวถ่ายทอดสู่เกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมาและ
สระบุรี เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ทําให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านรายได้ เป็นผลให้
อาชีพการเกษตรมีความเส่ียงด้านการตลาดและเกิดความไม่ยั่งยืน ดังนั้น ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติจึงได้
ดําเนินการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ร่วมกับเกษตรกรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน และได้เริ่ม
โครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า”  
ในปี พ.ศ. 2556 (18.2-1-2) โดยมีการดําเนินงานในลักษณะครบวงจร มีการบูรณาการร่วมกันของศูนย์วิจัยข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจํานวนเกษตรกร 
พื้นที่ปลูก ปริมาณผลผลิต และรายได้รวมของเกษตรกร เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 20 และศูนย์วิจัยข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้จัดคณะทํางานร่วมกับเกษตรกร ในการประสานงานและตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรแต่ละราย และได้
จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับไร่สุวรรณประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556          
ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับศูนย์วิจัยฯ จํานวน 108 ราย เกษตรกร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าวจํานวน 37 ราย สรุปได้ว่าเกษตรกรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับ
คณะทํางานของโครงการพัฒนาวิชาการฯ และมีความต้องการให้ช่วยชดเชยค่าเมล็ดพันธุ์ในกรณีมีภัยธรรมชาติน้ําท่วม 
ราคาประกันข้าวโพดในช่วงฝนตกหนักเดือนกันยายน-ตุลาคม การสุ่มและคัดเกรดคุณภาพฝัก และเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดหวาน ได้แก่ การวิเคราะห์คุณภาพดิน การป้องกันกําจัดโรคและแมลง และมีรายงานสรุปผลเพื่อนําข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานต่อไป (18.2-1-3 และ 18.2-1-4) และได้จัดโครงการฝึกอบรมตามความต้องการของ
องค์กรภายนอก คือ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ 
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม  เขาพริก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก  
ตําบลคลองไผ่ อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดและเพิ่มรายได้ ให้แก่  
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังสามารถนําไปประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษ  
มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวน 50 คน จากการประเมินแบบสอบถามผู้ต้องขังมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.18 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3.51 และมีรายงานสรุปผลเพื่อนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานต่อไป (18.2-1-5) นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการการประชุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  
พ.ศ.2557 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับศูนย์วิจัยฯ จํานวน 133 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในวัน  
เวลาดังกล่าวจํานวน 72 ราย สรุปได้ว่า จากการประเมินแบบสอบถามเกษตรกรมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.07  
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สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3.51 เกษตรกรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการพัฒนาวิชาการฯ และ 
มีความต้องการให้ช่วยวิเคราะห์ดิน ข้อควรระวังและการแก้ไขอุปสรรคในการผลิต และขอให้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร 
เรื่อง การให้ปุ๋ยทางนํ้า การจัดระบบการให้น้ําชลประทาน เทคนิคการใช้ปุ๋ย การป้องกันกําจัดโรค เป็นต้น และมีรายงาน
สรุปผลเพื่อนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานต่อไป (18.2-1-6) 

นอกจากนี้ ยังได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น แล้วนําเสนอผลความสําเร็จจาก
โครงการในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 จากการที่โครงการนี้ได้รับการความ
เชื่อถือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 และมีการขยายพื้นที่
เป้าหมาย รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการ 
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) (18.2-1-7, 18.2-1-8, 18.2-1-9) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  การดําเนินโครงการ “การผลิตข้าวโพดหวานฝักสด
พันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า” ในปี พ.ศ. 2556 ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด คือ จังหวันครราชสีมา 
และสระบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 99 ราย พื้นที่ปลูก 2,365.12 ไร่ ผลผลิตรวม 3,507,441 กิโลกรัม ผลผลิตเฉล่ีย 
1,482.99 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้รวมของเกษตรกร 26,978,773 บาท ตามแผนมีเกษตรกรสมาชิกจํานวน 100 ราย
พื้นที่ปลูกรวม 2,500 ไร่ ผลผลิตรวม 3,750,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตเฉล่ีย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้เกษตรกร
รวม 30 ล้านบาท ดังน้ัน การดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 โดยคิดเป็นร้อยละ 99.00, 
94.60, 93.53, 98.87 และ 89.93 ตามลําดับ (18.2-2-1) 

3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสังคม โครงการการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า เป็นการนําผลงานวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 มาเผยแพร่สู่เกษตรกร  
ทําให้มีความคุ้มค่าต่อการวิจัย ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนแก่เกษตรกร สังคม และประเทศชาติ ในปี พ.ศ. 2556 เกษตรกร
มีรายได้รวม 26,978,773 บาท และในรอบ 11 ปี (พ.ศ. 2546-2556) เกษตรกรมีรายได้จากการขายฝักสดให้ไร่สุวรรณ
รวม 131,184,845 บาท นอกจากนี้ ยังสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทําให้หน่วยงานภาครัฐ
ได้รับความเช่ือถือจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้บริโภคข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 และน้ํานมข้าวโพด รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ เช่น ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 บรรจุกระป๋องทั้งเมล็ด ที่มีความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี 
ที่ถูกต้องตามคําแนะนํา และยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ให้กับ
สังคมต่อไป โดยนักเรียน นิสิต นิสิตจากสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่มาขอฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดหวานฝักสด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย      
( ททท.) จังหวัดนครราชสีมา ที่มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากในแต่ละปี (18.2-3-1) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติยังได้
เชิดชูเกียรติเกษตรกรดีเด่นปีละ 5 คน ในงานเกษตรแฟร์ปากช่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546–2556 เป็นเวลา 10 ปี และ 
ในปี พ.ศ. 2556 ได้เพิ่มการยกย่องเกษตรกร Smart Farmer จํานวน 1 คน คือ นายธีรยุทธ์ ดารารักษ์ เนื่องจาก 
มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการผลิตข้าวโพดหวานเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนเกษตรกรได้มาเรียนรู้เพื่อนําไปพัฒนาตนเองต่อไป  
(18.2-3-2)   

4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม จากการจัดทําโครงการการผลิตข้าวโพดหวาน
ฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า ทําให้เกษตรกรม่ันใจในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของนักวิชาการ
มากขึ้น ยอมรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากได้ปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น และได้ราคารับซื้อ
ตามราคาประกัน ฝักใหญ่ 9 บาทต่อกิโลกรัม และฝักเล็ก 5 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าปลูกเดือนกันยายน-ตุลาคม ฝักใหญ่  
11 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าตลาดฝักสดทั่วไป (5-6 บาทต่อกิโลกรัม) และราคารับซ้ือของโรงงานแปรรูป (4-5 บาทต่อ
กิโลกรัม) และการจ่ายเงินตรงเวลาที่กําหนด ทําให้เกษตรกรมีกําไร เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และมีความเชื่อมั่นเข้าร่วม
โครงการฯ มากว่า 5 ปี มากกว่าร้อยละ 30 ทําให้ได้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพที่ดีตรงความต้องการ ส่งผลให้โครงการฯ 
และกลุ่มเกษตรกรมีความยั่งยืน เนื่องจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มี “ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน
ไร่สุวรรณ” เป็น Outlet ที่สร้างอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงาน
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และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรกรสามารถประมาณการรายได้ ต้นทุนการผลิต และมีกําไรสุทธิต่อไร่ และทําให้
อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนจาก ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ โดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ
องค์กร ได้แก่ ผู้นําเกษตรกร และเกษตรกร ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2   
 นอกจากเกษตรกรจะมีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว การรวมกลุ่มเกษตรกรช่วยให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างเกษตรกร และเกษตรกรกับนักวิชาการมากขึ้น สร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกร กับภาครัฐ ทําให้กลุ่มอาชีพ
การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังรู้จักการวินิจฉัยปัญหาเบ้ืองต้นเพื่อนําไปสู่การป้องกัน 
แทนการแก้ไขปัญหา เช่น การเลือกพื้นที่ดอนในการผลิตข้าวโพดหวานในปลายฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก และการเตรียม  
แปลงปลูกล่วงหน้าก่อนปลูกในปลายฤดูฝน ซึ่งช่วยลดความเส่ียงต่อความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เป็นการสร้างความรู้ให้
เกษตรกรท้ังระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงกระบวนการตลาด (18.2-4-1) นอกจากนี้ ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2  
ที่ส่งเสริมสู่เกษตรกร ยังเป็นพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลงที่สําคัญ ได้แก่ โรครานํ้าค้าง โรคไวรัส โรคใบไหม้แผลใหญ่ 
และมีเปลือกหุ้มฝักยาวมิดชิด (18.2-4-2) ทําให้ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดน้อยกว่าพันธุ์การค้าอื่นๆ  
ซึ่งช่วยลดปริมาณการปนเป้ือนสารเคมีในส่ิงแวดล้อม และเป็นผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภค 
 โครงการฯ ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ร่วมกับเกษตรกรมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี เป็นผล
ให้ข้าวโพดหวานฝักสดและน้ํานมข้าวโพดหวานเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และส่งผลให้ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพด
หวานของไร่สุวรรณเป็นจุดแวะพักและซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงของ ททท.  
จังหวัดนครราชสีมา มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากในแต่ละปี (18.2-4-3) 

5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ จากผลการดําเนินงานที่สร้างนวัตกรรม และผลงานวิจัย 
ที่ สร้ างผลกระทบระดับ สูงมากต่อชุมชนหรือ สังคม  เ ป็นผลให้ ได้ รับรางวัลผลงานวิจัยที่ สร้ างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 ประเภทผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก รางวัลระดับ Gold  
เรื่อง “ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2”(18.2-5-1) และรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 เรื่อง “ข้าวโพดหวานลูกผสมเด่ียวพันธุ์อินทรี 2” (18.2-5-2) และผลงานวิจัย
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณารางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557 ของสํานักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 18.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.2-1-1 การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธ์ุอินทรี 2 
18.2-1-2 โครงการพัฒนาวิชาการปี พ.ศ. 2556 
18.2-1-3 รายงานการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับไร่สุวรรณประจําปี พ.ศ. 2556 
18.2-1-4 ภาพการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานร่วมกับไร่สุวรรณประจําปี พ.ศ. 2556 
18.2-1-5 รายงานสรุปผลการจัดโครงการฝกึอบรมทัณฑ์สถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 
18.2-1-6 รายงานสรุปผลโครงการการประชุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดพันธ์ุอินทรี 2 ประจําปี พ.ศ. 2557 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4-5 ขอ้ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.2-1-7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการปี พ.ศ. 2546-2556 
18.2-1-8 การประเมินความสําเร็จในการผลิตข้าวโพดหวาน 
18.2-1-9 รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน พ.ศ. 2556 
18.2-2-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการปี พ.ศ. 2546-2556 
18.2-3-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ 
18.2-3-2 ภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานดีเด่นและ Smart Farmer ประจําปี พ.ศ. 2556 
18.2-4-1 การประเมินความสําเร็จในการผลิตข้าวโพดหวาน 
18.2-4-2 การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธ์ุอินทรี 2 
18.2-4-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ 
18.2-5-1 ผลการการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 
18.2-5-2 รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 

แหล่งข้อมูล  :  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร สาํนักงานวิทยาเขตทุกวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟา่งแห่งชาต ิคณะเกษตร 
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การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงกําหนดให้มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริม สนับสนุน 
ให้วิทยาเขต คณะ สถาบัน สํานัก และหน่วยงานต่างๆ นํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ
และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ กิจกรรมหรือบริการ 
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนให้มีการนํา 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก 
ค่านิยมที่ดีงาม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ.จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี โดยมีผล 
การประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.8 
ตาราง 2.8  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

สกอ. 
6.1 

ระบบและกลไก    
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
10 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
11 

การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

  ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
 
  

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 

  Ë¹ �Ò 272  
                                       ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa¨íÒ»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
  3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
  5. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
  6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติ 
  
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์
ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย มีเป้าประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และ
เผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน มี 2 ตัวชี้วัด คือ จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-1)   

1.2 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับภารกิจ มีหน้าที่กําหนด
นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันศาสนา ตลอดจนการสร้าง
ส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย (6.1-1-2) 

1.3 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้วิทยาเขต คณะ สถาบัน สํานัก และหน่วยงานต่างๆ ดําเนินกิจกรรม 
ทางศิลปวัฒนธรรม กําหนดระบบและกลไกทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
กําหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ในปีการศึกษา 2556 แยกตามวิทยาเขตต่างๆ (6.1-1-3) ดังนี้  

(1) วิทยาเขตบางเขน  มีการดําเนินกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ  
• กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจําปี พ.ศ. 2556 โครงการตักบาตรและฟังธรรมเทศนา โครงการทําบุญถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โครงการทําบุญไหว้พระ 9 วัด โครงการธรรมะสัญจร และร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี โครงการทําบุญและฟังธรรม 

• งานทําบุญเน่ืองในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ งานทําบุญวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  



 

 
 

Ë¹ �Ò 273  
                    ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556  

• กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  
พิธีไหว้ครู โครงการสืบสานวัฒนธรรมครูเป็นครู ครั้งที่ 6 โครงการไหว้ครูช่างสถาปัตย์ โครงการไหว้ครูดนตรีไทย  
โครงการส่งเสริมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและใช้สินค้าไทย  

• โครงการเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ งานวันสถาปนาองค์กร
และหน่วยงาน โครงการสัมมาทิฐิ งานเกษียณอายุราชการ งานเชิดชูเกียรติ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 20 ปี 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

• งานวันรําลึก ได้แก่ งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรา-
มาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน งานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  
งานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร 

• กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต จัดโดย คณะ สถาบัน
สํานัก กอง ได้แก่  

- โครงการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาจติบริการ ณ วดัปัญญานันทาราม  
- โครงการสร้างเสริมจิตที่สงบและคุณลักษณะครูที่พงึประสงค์ 
- โครงการตามรอยพระอริยสงฆ์   
- โครงการปลูกตน้กล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนและ 

การปฏิบัตงิานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วัดพิกุลทอง   
- โครงการบรรยายธรรมเพ่ือความสุขในการเรียนและทํางาน  
- โครงการพัฒนาจิตตามสติปัฏฐาน 4  
- โครงการบรรยายธรรมประจําป ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- โครงการปฏิบัตธิรรมของบุคลากรและนิสิต  
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม  
- โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 สมาธิเบื้องต้นกับการทํางาน 
- กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในช้ันเรยีนใหก้ับนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
- โครงการพัฒนคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรมแก่บุคลากรและนิสิต 
- โครงการวิฑันตสาสมาธิ   

• กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จดัโดย ชมรมของนสิิต ได้แก ่
- โครงการศาสตร์แห่งสมาธ ิ
- สัมมนาคณะกรรมการชมรมพทุธศาสตร์ รุ่น 41 
- โครงการสมาธิกบัธรรมชาต ิ
- โครงการธรรมะสัญจร 
- โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32” 
- พิธีปฏิบัติสมาธแิละจุดเทียนชัยถวายพระพร 
- ค่ายสมาธิเพชรใหม่ ครัง้ที่ 80 และครั้งที่ 81 
- ค่าย KU MED ครั้งที่ 11 และครั้งที่ 12 
- กิจกรรม Meditation for you  
- โครงการอบรมจริยธรรม ภาคต้น และภาคปลาย 
- โครงการพัฒนาจิตปัญญา 
- ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา (พธิมีิสซาภาวนา)  
- กิจกรรมน่ังวิปัสสนาแบบคริสเตียน 
- นิทรรศการสมาธิสากล 4  
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(2) วิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ 
• พิธีไหว้ครู 
• โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
• โครงการหล่อและแห่เทียนจํานาํพรรษา 
• โครงการปลูกขา้ววันแม่  
• กิจกรรมงามตามวิถีไทย 
• โครงการเดิน-วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา  
• โครงการ 9 บวร 
• ทําบุญตักบาตรประจําเดือน (เมษายน-กันยายน) 
• ค่ายธรรมสัญจร 

(3) วิทยาเขตศรีราชา มีการดําเนินกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ  
• กิจกรรมประเพณีสงกรานต ์
• ทําบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันเปิดภาคเรียน 
• โครงการบุญรอ้ยใจ ปกีารศึกษา 2556 
• โครงการปฏิบัตธิรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
• กิจกรรม “สนทนาธรรมกับความรัก” 
• โครงการอบรม “พุทธศาสตร์ที่สุดแห่งศาสตร์การบริหารงานและทีมงาน”  
• โครงการอบรมจริยธรรมผู้นํา (Ethical Leadership) 
• กิจกรรมวีถธีรรมนําวิชาภาษาองักฤษ ภาคต้น 2556 
• วิถีธรรม-นักธรรมตรี 2556 
• กิจกรรมธรรมรว่มใจ 
• โครงการรณรงค์คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของนิสิตวิศวกรรมศาสตร ์
• โครงการค่ายธรรมะเพื่อเยาวชน 2557 
• โครงการเล้ียงอาหารกลางวันบา้นเด็กกําพร้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา) 
• โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่น ครั้งที่ 4  

(4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อาทิ  

• โครงการจัดการร่วมใจทําบุญบําเพ็ญประโยชน์ 
• โครงการบัญชีและการเงินทําบญุ ทํานุบํารงุศาสนาพร้อมต้อนรับน้องใหม่ KU 73 
• โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณ “แห่เรือยาวประเพณีสู่ลุ่มน้ําหนองหาร” 
• โครงการ HTM บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน 
• โครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสืบสานประเพณีไหว้ครูมวยไทย 
• โครงการศึกษาดูงานทางสังคมและวัฒนธรรม วิชาไทยศึกษา ภาคต้น 
• โครงการ HTM ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
• โครงการบัญชีทําบุญ ทํานุบํารุงศาสนา 
• โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นงานกองข้าวบุญเดือนสามสามัคคี  คนบัญชีร่วม

สืบสาน 
• โครงการสานสายสัมพันธ์น้องพี่การจัดการร่วมใจบําเพ็ญประโยชน์ 
• โครงการสัปดาห์ไทยศึกษา วิชาภาษาไทยศึกษา ภาคปลาย 
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• โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณี สามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 6 
• การทําบุญตักบาตรทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม 
• โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีสาขาวทิยาศาสตร์ 
• โครงการปันน้ําใจสู่น้องๆ ด้อยโอกาส 
• โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้อง-พี่ ครั้งที่ 6 
• โครงการสืบสานเกี่ยวข้าวประเพณี สามัคคี น้อง-พี่ ครั้งที่ 6 

 1.4  มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (6.1-1-4) ดังนี้ 

(1)  วิทยาเขตบางเขน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงและส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-5) ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่เสนอแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม
แก่คณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน และพิจารณาเสนองบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 19 ชมรม โดยจัดกิจกรรมทั้งด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะเฉพาะด้าน 
เช่น 

กิจกรรมด้านศาสนาและการพัฒนาจิตใจ อาทิ 
โครงการพัฒนาจิตตามสติปัฏฐาน 4 โครงการฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โครงการนิสิตรุ่นใหม่ ใฝ่ใจธรรมะ กิจกรรมตักบาตรเฟรชช่ี  
กิจกรรมตักบาตรและถวายสังฆทาน  โครงการศาสตร์แห่งสมาธิ โครงการสมาธิกับธรรมชาติ  
โครงการธรรมะสัญจร พิธีปฏิบัติสมาธิและจุดเทียนชัยถวายพระพร ออกค่าย KU MED ค่ายสมาธิเพชรใหม่  
Meditation for you นั่งวิปัสสนาแบบคริสเตียน ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา (พิธีมิสซาภาวนา)  
กิจกรรมนั่งวิปัสสนาแบบคริสเตียน  นิทรรศการสมาธิสากล 4 โครงการพัฒนาจิตปัญญา โครงการสร้าง
เสริมจิตที่สงบและคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ 

 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของสังคมและชุมชน อาท ิ
  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2556 โครงการแลกเปล่ียนกิจกรรมนิสิต 
ด้านศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์–Royal University of Fine Arts ประเทศ
กัมพูชา โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลป์แผ่นดิน และโบราณสถานภูเขาทอง โครงการไหว้ครูช่าง สถาปัตย์ 
ออกค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรม  โครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ศิลปินแห่งชาติ สรรค์สร้างเพลงเกษตร” 
โครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 โครงการแฟนพันธ์แท้วรรณคดี  โครงการ
อาสาสมัครผู้นําฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 8 กิจกรรมขันโตกนนทรีศรีเกษตร 2556 โครงการวันทา     
ขวัญเจ้า เข้าฮ่วมฮวมใจ๋  โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 1 โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ญวน เชียงแสนพลัดถิ่น  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือสัญจร 
ครั้งที่ 10 กิจกรรม kuband workshop for musician and vocal  กิจกรรม kuband music camp 
2013 การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมศรีสุขนาฎกรรม  การแสดงดนตรีในสวน กิจกรรมอคูสติก
ตะลอนทัวร์   
กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ 

โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส ครั้งที่ 4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมครูเป็นครู ครั้งที่ 6  
วันไหว้ครู กิจกรรมผู้นํา สีขาว  กิจกรรมทําดี เพื่อแม่ กิจกรรมเ ช่ือมรักวัดกับเรา  พิธี ผูกเ ส่ียว  
ประจําปีการศึกษา 2556 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่อีสาน โครงการรวมน้ําใจสู่อีสาน ครั้งที่ 25  
กิจกรรมเพชรวรรณศิลป์ ค่ายวรรณศิลป์ กลุ่มเซลล์ศึกษาพระคัมภีร์ พี่น้องสองภาคปลาย กีฬาอีสาน
สัมพันธ์ ครั้งที่ 35 คริสมาสต์แห่งรัก กิจกรรมปันรักสู่สังคม กิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านดิน กิจกรรม 
จิตอาสาปันรักสร้างรอยยิ้ม   
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(2) วิทยาเขตกําแพงแสน มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดยจัด
โครงการกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีไหว้ครูของคณะ กิจกรรมงามตามวิถีไทย โครงการปลูกข้าววันแม่ โครงการหล่อและ 
แห่เทียนพรรษา ค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้านป่าไม้ 

(3) วิทยาเขตศรีราชา ได้สนับสนุนให้องค์กรนิสิตต่างๆ จัดโครงการกิจกรรมที่มีการบูรณาการ 
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต ดังนี้ กิจกรรมทําความสะอาดและเล้ียงอาหารบ้านเด็ก
กําพร้า ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันเปิดภาคเรียน กิจกรรม “สนทนาธรรมกับความรัก” โครงการอบรม 
“พุทธศาสตร์ที่สุดแห่งศาสตร์การบริหารงานและทีมงาน” โครงการอบรมจริยธรรมผู้นํา (Ethical Leadership)  
กิจกรรมธรรมร่วมใจ โครงการค่ายธรรมะเพ่ือเยาวชน 2557 โครงการเล้ียงอาหารกลางวันบ้านเด็กกําพร้า (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา) โครงการวิศวคอมพิวเตอร์สู่สังคม โครงการอุตสาหการเพื่อสังคม โครงการค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่น ครั้งที่ 4 

(4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ฝ่ายกิจการนิสิตสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดสกลนคร โดยนําการแสดงของนิสิตชมรมต่างๆ เช่น โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีโบราณ “แห่เรือยาวประเพณีสู่ลุ่มน้ําหนองหาร” โครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การสืบสานประเพณีไหว้ครูมวย โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นงานกองข้าวบุญเดือนสามสามัคคีคนบัญชี
ร่วมสืบสาน และยังมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดถึงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชมต่างๆ อาทิ โครงการ
ร่วมใจบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม และชุมชน โครงการบัญชีทําบุญ ทํานุบํารุงศาสนาไทย โครงการ HTM ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณี สามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 6 การทําบุญตักบาตรทุกเดือน  
ณ บริเวณอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม โครงการปันน้ําใจสู่น้องๆ ด้อยโอกาส โครงการค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อชุมชน 
โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ  

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามประกาศข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) โดยกําหนดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตด้านพัฒนาคุณธรรมและสนับสนุนให้แต่ละคณะวิชา มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการหรือผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต แยกตามวิทยาเขตต่างๆ (6.1-2-1) ดังนี้ 

(1) วิทยาเขตบางเขน มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือผสมผสานร่วมกับ     
การเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 

• คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการจิตสาธารณและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วัดธรรม
มงคล สุขุมวิท 101 โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา 01132243 และรายวิชา 01132324 และจัดโครงการ “ไหว้พระ  
ชมเมือง คุยเฟื่องเรื่องตลาดนํ้า” บูรณาการร่วมกับรายวิชา 01134212  

• คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสร้างเสริมจิตที่สงบและคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ บูรณาการ
ร่วมกับวิชาพุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา 

• คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนให้กับนิสิต และ
กิจกรรมทําบุญสัตว์ทดลองเพื่อแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้กับสัตว์ทดลองที่นํามาใช้ในการเรียนการสอน  
ในรายวิชาที่มีการใช้สัตว์ทดลอง 

• คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดโครงการโดยการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบั 
การเรียนการสอน เช่น 
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-     วิชา 01103421 Economics of Human Resources  และวิชา 01103431 Labour 
Economics ให้นิสิตเข้าร่วมกจิกรรม ปฏิบัติธรรม ณ สถานปฎิบัติธรรม ตําบลหนองปรอื  
อําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุร ี

-     โครงการค่ายศึกษาวธิีการดาํเนินชีวิตในชนบทนอกสถานที ่วิชา 01101443 Economics of 
Poverty & Inequality  

-     โครงการค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 20 
• คณะมนุษยศาสตร์ มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน อาท ิ

- โครงการดนตรี วรรณคดี ประสานศิลป์ จากบาโรกสู่โรแมนติก โดยการบรูณาการร่วมกับ
รายวิชา 01373211 สมัยและกระแสวรรณคดทีางวรรณคดีและศิลปะ 

-  โครงการทัศนศึกษาพิพธิภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดํารงราชานุภาพ เป็นกิจกรรมสําหรับนสิิต
ที่เรยีนรายวิชา 01376452 งานเขียนที่มีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย 

- โครงการทัศนศึกษาพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพธิี เป็นกิจกรรมสําหรับนิสิต 
ที่เรยีนรายวิชา 01376323 วรรณคดีสมัยรตันโกสินทร์ รายวิชา 01376343 วรรณกรรม
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และรายวิชา 01376345 พระนิพนธก์รมสมเดจ็พระปรมานุชิต
ชิโนรส 

- โครงการวรรณกรรมและศิลปะจีนและอินเดีย บทบาทและอทิธิพลที่มตี่อสังคมโลก สําหรับ
นิสิตสาขาวิชาวรรณคดอีังกฤษ และนิสิตที่เรียนรายวิชา 01373211 สมัยและกระแสวรรณคดี
ทางวรรณคดีและศิลปะ 

- โครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สําหรับนิสิตที่เรียนรายวิชา 
01376456 วรรณคดีเพื่อการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดตี สําหรับนิสิตช้ันปีที ่1 และปีที่ 2 
ของภาควิชาศิลปาชีพ ได้รับความรู้ และทักษะในการจัดนําเทีย่วแหล่งทอ่งเทีย่วที่สําคัญ 
ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของประเทศ 

- โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติสมาธิตามแนวพทุธศาสนา สําหรับนิสิตที่เรียนรายวิชา 
01388323 การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา 

-  โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรือ่ง นาครเขษม โดยนิสิต ทีเ่รียนรายวิชา 
01352354 การผลิตรายการโทรทัศน์ ให้นํามาประยุกตใ์ช้ในการทํางานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ สําหรับนิสิตที่เรยีนวิชา 01361413 ภาษาไทยถิ่นเบื้องต้น 
     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมของนิสิตที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเรียนการสอน อาทิ อบรมจริยธรรม ภาคต้น 

โครงการธรรมะสัญจร โครงการสมาธิกับธรรมชาติ โครงการอบรมจริยธรรมโครงการอบรมจริยธรรม ภาคปลาย  
โครงการค่ายสมาธิเพชรใหม่ ค่ายแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ค่ายวรรณศิลป์ คริสมาสต์แห่งรัก กิจกรรมพัฒนาจิตปัญญา 

(2) วิทยาเขตกําแพงแสน มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน 
การสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือผสมผสาน
ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  

• การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดยจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ 
เช่น โครงการปลูกข้าววันแม่ โครงการหล่อและแห่เทียนจํานําพรรษา โครงการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนกีฬามวยไทย
ค่าย ศ.ทุ่งสมบัติ โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวแบบไทย โครงการส่งเสริม สนับสนุน นิสิต มก.กพส. แสดง
ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศ โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา และกําหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาเขตกําแพงแสน ปีการศึกษา 2556 จํานวนไม่น้อยกว่า 
15 กิจกรรม และจํานวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยช่ัวโมง และเม่ือสําเร็จการศึกษานิสิตได้รับ Transcript 
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กิจกรรมให้กับนิสิตสําหรับเป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน นอกจากนี้วิทยาเขตกําแพงแสนโดยกองกิจการนิสิต 
(กําแพงแสน) ได้บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตผ่านทางชมรม สโมสรต่างๆ ได้แก่ 
ชมรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

• คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดโครงการนิทรรศการด้านวิทยศาสตร์การกีฬา (Fit for Fun and 
Firm) โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา 02301146 กีฬาไทยพื้นเมือง 

(3) วิทยาเขตศรีราชา มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการหรือผสมผสานร่วมกับ 
การเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 

• วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดกิจกรรมธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ภาคต้น 2556 และ 
วิถีธรรม-นักธรรมตรี 2556 (Buddhism public benefit)  

• คณะวิทยาการจัดการ โครงการเรียนรู้ธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกกับคณะ 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดโครงการที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน เช่น 

- โครงการรณรงค์คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ 2557  
- โครงการวิศวคอมพิวเตอร์สู่สังคม  
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (มอบแสงสว่างให้กับชุมชน) ครั้งที่ 3  

(4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
หรือผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ 

• คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนได้แก่ โครงการปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้องพี่ ทอ.ครั้งที่ 6 บูรณาการเข้ากับเนื้อหา
การเรียนการสอนของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ  

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเชียงเครอืตําบลสุขภาวะต้นแบบ 
• คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการงานวิศวกรรมเครื่องกล โครงการค่ายอาสาฯ เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 โครงการปันน้ําใจ 
สู่น้องๆ ด้อยโอกาส โครงการค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อชุมชน เป็นต้น  

• คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ได้แก่ สืบสาน ประเพณี โครงการบัญชีทําบุญ ทํานุบํารุงศาสนา ต้อนรับน้องใหม่ KU 73 
เป็นต้น 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับ 

จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และมีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น สํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตรมีพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูล ห้องประชุม โรงละคร และเวทีกลางแจ้ง สํานักหอสมุดมีหอประวัติและ 
หอจดหมายเหตุ พุทธเกษตร อาคารอเนกประสงค์กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย) หอประชุม ห้องสุธรรมอารีกุล 
สําหรับนิสิตจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรจัดห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทางด้านการเกษตร ชั้น 4 
อาคารวชิ รานุสรณ์  เพื่ อ สืบสานมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้ านการเกษตรตั้ งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบัน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีหอประวัติ ห้องปฏิบัติสมาธิ มุมธรรมะในห้องสมุด  
ลานอเนกประสงค์ (วิทยาเขตบางเขน) หอประวัติ (วิทยาเขตกําแพงแสน) อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม หอประชุมวิโรจน์  
อิ่มพิทักษ์ พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) (6.1-3-1) 

3.2 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน มีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ในรูปแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 
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จดหมายข่าว แผ่นพับ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ) 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ facebook และเว็บไซต์ของหน่วยงาน (6.1-3-2)  

3.3 มีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และสร้างเครือข่าย 
ให้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน (6.1-3-3) อาทิ 

-  โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต โดยอาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าได้ร่วมแสดง 
หุ่นกระบอก มหรสพโบราณของไทยกับองค์กรระดับชาติ 

-  โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ จัดร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคไปประกวดในระดับประเทศต่อไป โดยมีนิสิต 
 นิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมประกวด 

-  โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเรือ่ง ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติของชนเผ่าไทยในอาเซียน 
-  โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเรือ่ง ประเพณีแรกนาขวญัของชนเผ่าไทในอาเซียน  
-  โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเรือ่ง พิธกีรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไทในอาเซียน  
-  โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเรือ่ง ผ้าและการแต่งกายของชนเผ่าไทในอาเซียน  
-  โครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ศิลปินแห่งชาติ สรรค์สร้างเพลงเกษตร”  
-  โครงการรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่การเรียนรู้สังคม และศิลปวัฒนธรรมของไทย และภูมิภาค 

 ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเชียนทางเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ 
-  เรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ญวน เชียงแสนพลัดถิ่น 
-  โครงการแลกเปล่ียนกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประเทศกัมพูชา  
-  โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานบัวในวฒันธรรมไทย 
-  โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานพืชถิ่นเดียวของไทย 
-  โครงการสัมมนาวิชาการและอุทยานผักพื้นบ้านในวิถีไทย 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานต่างๆ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน 
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อให้คณะกรรมการผู้จัดโครงการ/
กิจกรรมแต่ละโครงการทราบถึงจดุแข็งหรือจุดอ่อนและนําไปปรับปรุง (6.1-4-1) 

•  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานสําหรับนิสิต ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้ 3.43 
จากคะแนนเต็ม 5 

• คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จกิจกรรมทําบุญสัตว์ทดลอง
เพื่อแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้กับสัตว์ทดลอง ที่นํามาใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชาที่มีการใช้
สัตว์ทดลอง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้ 4.73 จากคะแนนเต็ม 5 

• คณะบริหารธุรกิจ มีการติดตามและการประเมินผลความสําเร็จดังนี้ 
- โครงการจิตสาธารณและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 รายวิชา 

01132243 และ 01132324 ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี ได้ 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 
- โครงการ “ไหวพ้ระ ชมเมือง คุยเฟื่องเรือ่งตลาดน้ํา” รายวิชา 01134212 ผลประเมิน 

ความพึงพอใจในระดับดี ได้ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 
•  คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จโครงการค่ายศึกษาวิธีการดําเนิน

ชีวิตในชนบทนอกสถานที่ วิชา 01101443 ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี ได้ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 
• คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประเมินความพึงพอใจโครงการเยี่ยมบ้านบูรพาจารย์ ผลประเมิน 

ความพึงพอใจในระดับดี ได้ 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 



 

  Ë¹ �Ò 280  
                                       ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa¨íÒ»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

• คณะมนุษยศาสตร์ มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ 
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน อาทิ 

- โครงการดนตรี วรรณคดี ประสานศิลป์ จากบาโรกสู่โรแมนติก รายวิชา 01373211 ผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับดี ได้ 4.42 จากคะแนนเต็ม 5 

- โครงการทัศนศึกษาพพิิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดํารงราชานุภาพ รายวิชา 01376452   
ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก ได้ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5 

- โครงการทัศนศึกษาพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพธิี รายวิชา 01376323 วรรณคดี   
สมัยรัตนโกสินทร์ รายวิชา 01376343 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน) และรายวิชา 
01376345 พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานชุิตชิโนรส ผลประเมินความพึงพอใจในระดับ 
ดีมาก ได้ 4.87 จากคะแนนเต็ม 5 

- โครงการวรรณกรรมและศิลปะจีนและอินเดีย: บทบาทและอิทธิพลที่มีต่อสังคมโลก รายวิชา 
01373211 ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก ได้ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 

- โครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รายวิชา 01376456 ผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับดีมาก ได้ 4.76 จากคะแนนเต็ม 5 

- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดตี สําหรับนิสิตช้ันปีที ่1 และ 2    
    ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก ได้ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5 
- โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติสมาธิตามแนวพทุธศาสนา รายวิชา 01388323 ผลประเมิน 

ความพึงพอใจในระดับดี ได้ 3.19 จากคะแนนเต็ม 5   
- โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรื่อง นาครเขษม รายวิชา 01352354   
    ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี ได้ 3.99 จากคะแนนเต็ม 5 
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ : รายวิชา 01361412 ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี    

ได้ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 

•  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการประเมินความสําเร็จการจัดกิจกรรมทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน ดังนี้  

- กิจกรรมธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ภาคต้น 2556 ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี  
ได้ 3.83 จากคะแนนเต็ม 5  

- กิจกรรมวิถีธรรม-นักธรรมตรี 2556 ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก  
ได้ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 

•  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการประเมินความสําเร็จการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน อาทิ 

- โครงการรณรงค์คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ 2557  
ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก ได้ 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 

- โครงการวิศวคอมพิวเตอร์ สู่ สังคม ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก ได้ 4.60  
จากคะแนนเต็ม 5 

• คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการติดตามและมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้องพี่ ทอ.ครั้งที่ 5 บูรณาการเข้ากับเนื้อหา 
การเรียนการสอนของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ อยู่ในระดับดี ได้ 4.20  
จากคะแนนเต็ม 5 

ในส่วนประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัย
โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตได้ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จ ดังนี้ 
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1)  ประเมินจากลักษณะโครงการกิจกรรมที่ชมรมเป้าหมายได้ดําเนินการ โดยพิจาณาจากผลการดําเนินงาน
ของชมรมกิจกรรมเป้าหมาย จากผลการประเมินพบว่า ชมรมเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปะ หรือศาสนา 
หรือวัฒนธรรมและประเพณีไทย อย่างน้อยชมรมละ 1 กิจกรรมหรือไม่ ผลจากการประเมินพบว่าทุกชมรมมีกิจกรรม 
เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ หรือศาสนา หรือวัฒนธรรม ประเพณีไทย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย 

2)  จากการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานชมรมศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์นิสิตของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในประเด็นสํานึกดี มุ่งมั่น และสร้างสรรค์ ประเมินความสําเร็จโดยวิธีการ ดังนี้ 

 2.1) ในส่วนของสํานึกดี ประเมินจากเอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการของชมรมในประเด็นที่ว่า 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีหรือการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีหรือ 
การสร้างความเข้าใจอันดีทางวัฒนธรรม หรือการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีแก่กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 

 2.2) ในส่วนของมุ่งมั่น พิจารณาจากความสามารถในการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่ชมรม
มุ่งหวังหรือไม่ 

2.3) ในส่วนของสร้างสรรค์ ประเมินจากการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
จากปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

5. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1-5-1) มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานต่างๆ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ 
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ตามหลักการของ PDCA  เพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป และในด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ในปีต่อไป อาทิ 

•   คณะมนุษยศาสตร์ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยระบุไว้ในแบบเสนอขออนุมัติโครงการ เช่น โครงการดนตรีทัศนศึกษา "ดนตรี
สัญจร ประจําปี 2556" โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้รากเหง้าของอดีต และมีการสรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ พร้อมแผนการปรับปรุงการบูรณาการไว้ในแบบฟอร์มการบูรณาการ ได้แก่ โครงการละคร
เวทีคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรื่อง นาครเขษม โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ : วิชา 01361412 นอกจากนี้ 
ภาควิชาวรรณคดีมีการสรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปีที่ผ่านมาปรับปรุงการจัดทําแผนงานและโครงการ/กิจกรรมในปี 2557 

• คณะบริหารธุรกิจ นําผลการประเมินมาปรับปรุงในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม "ไหว้พระ และ
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตัน" 

ในส่วนการนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 
ได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้แต่ละชมรม
ดําเนินการจัดทําข้อเสนอแนะในการดําเนินงานการโดยนําผลการประเมินเป็นฐานข้อมูลในการดําเนินการ  

(2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตได้ดําเนินการประชุมเพื่อการนําผลการประเมินไปปรับปรุง และ 
ได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรมในปี 2557 ดังนี้ 
- กําหนดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนําผลการประเมินไปจัดทําข้อเสนอแนะการดําเนินงาน 

ในปีถัดไป และการดําเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยแก่ชมรมนิสิต 
- ปรับแบบฟอร์มการรายงานดําเนินงานกิจกรรมของชมรมกิจกรรมนิสิตให้มีหัวข้อ ข้อเสนอแนะในการ

ดําเนินงานในปีถัดไป โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นแนวทาง 
- สร้างทัศนคติแก่ชมรมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรมให้เห็นถึงความสําคัญของบทบาทชมรมในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย และปรับบทบาทในการ
ดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กองกิจการนิสิต) 
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6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
(6.1-6-1) 

6.1 มีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมดําเนินการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับศิลปินแห่งชาติ หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ได้แก่ 
โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการสัมมนาวิชาการและ
นิทรรศการเรื่อง ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติของชนเผ่าไทยในอาเซียน และโครงการจัดแสดงดนตรีไทย "ศิลปินแห่งชาติ  
สรรค์สร้างเพลงเกษตร"  
 6.2 ได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ ในระดับองค์กร
ระดับชุมชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ ได้แก่ อาจารย์อรไท ผลดี อดีตผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร ได้รับเชิญจาก The Museum of Cultures of Vietnam’s Ethnic Groups ที่ Thai Nguyen ประเทศ
เวียดนาม ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปจัดแสดงนิทรรศการและเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่าไทในงาน  
The International Symposium on ASEAN Traditional Textiles ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม พ.ศ. 2556  

6.3 มีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ  อาทิ  

-  หนังสือ "พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล" ได้รวบรวมบทความ
วิจัยและวิชาการเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท
สากล  

-  หนังสือ "นิยายแห่งนิยาม : เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม" ได้รวบรวมบทความวิจัย
และวิชาการจากโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี : ลําดับที่ 2 ซึ่งได้มีการมอบหนังสือดังกล่าว
ให้แก่ห้องสมุดของสถานศึกษาทั่วประเทศ  

-  บทความวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ได้แก่ วรรณกรรม 
  ไทยร่วมสมัยในปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์  

-  เพลงพื้นบ้านในบทละครดึกดําบรรพ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ์ ตีพิมพ์ในวารสารไทยศึกษา   

-  ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ ได้รับรางวัลวิจัย เรื่อง “การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบท
ใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคกลางของประเทศไทย” จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

-  วง KU wind และวง N.O.W. นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองเกียรตินิยม เป็นที่ 1 ของเอเซีย และเป็นที่ 6 ของโลก จากการประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2013 
หรือ WMC ครั้งที่ 17 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรอื 6 ข้อ 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ.ที่ 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 



 

 
 

Ë¹ �Ò 283  
                    ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556  

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555–2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

6.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-3 โครงการ/กิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-4 โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-5 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-2-1 โครงการ/กิจกรรมท่ีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 

การสอนและกิจกรรมนิสิต 
6.1-3-1 รูปภาพสถานท่ีจัดกิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-3-2 สื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว เว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สําหรับเผยแพร่ข่าวกิจกรรม 

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-3-3 กิจกรรมการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-4-1 แบบประเมินโครงการ และรายงานผลการดําเนินงานการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
6.1-5-1 โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
6.1-6-1 ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นยอมรับในระดับชาติ 

แหล่งข้อมูล  : วิทยาเขต  คณะ สถาบัน  สํานัก กองแผนงาน สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร    
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
  



 

  Ë¹ �Ò 284  
                                       ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa¨íÒ»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง 
  4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องทุกๆ 
หน่วยงาน ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการอนุรักษ์เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ได้กําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
(พ.ศ. 2555-2558) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย (10-1-1)  
มีเป้าประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่วัฒนธรรม 
สู่อาเซียน  
 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้วิทยาเขต คณะ สถาบัน สํานัก และหน่วยงานต่างๆ ดําเนินกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดระบบและกลไกทางด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีแผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการนํา
งานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
และมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยสอดคล้องกับการรายงานผลตามกระบวนการ PDCA ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการดําเนินงาน (10-1-2)    
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ให้วิทยาเขต คณะ สถาบัน สํานัก และหน่วยงานต่างๆ ดําเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยมี 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ (10-2-1) 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมายตามแผน 
พ.ศ. 2556 

ผลการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2556 

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมาย 

1. จํานวนโครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 32 โครงการ 38  โครงการ 118.75 
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 8,000 คน 10,821 คน 135.26 

 3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยมอบหมายให้วิทยาเขต คณะ สถาบัน สํานัก และ
หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีสม่ําเสมออย่างต่อเน่ืองและติดตามผลการดําเนินงาน และมีรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสํารวจหรือ
แบบสอบถามหรือแบบประเมินสู่ผลการสรุปผลความสําเร็จอย่างเป็นระบบ (10-3-1) 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัยมอบหมายให้วิทยาเขต คณะ สถาบัน 
สํานัก และหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นการสร้างคุณค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนภายในและภายนอก (10-4-1) อาทิ การเทิดพระเกียรติพระราชวงศ์ทุกพระองค์ การถวายผ้า 
พระกฐินพระราชทานประจําปี การจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี งานทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา โครงการถวาย
เทียนพรรษา โครงการไหว้พระ 9 วัด โครงการธรรมะสัญจร การจัดพิธีทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนาอย่างเป็น
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ประจําและต่อเนื่องรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในวันสงกรานต์และวันลอยกระทง ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียังมีการ
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนภายนอก อาทิ โครงการสร้างเสริมจิตที่สงบและคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ เป็นโครงการร่วมมือ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ ความศรัทธาและแนวทางการปฏิบัติตนตามวิถีพุทธ โครงการดนตรีสัญจร  
ประจําปี 2556 ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี โดยมีคณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยไปถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีไทย
ให้แก่นักเรียนและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้เข้าร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมพิธีเทปูนหล่อ
พระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.5 เมตร และ พิธียกช่อฟ้า ณ วัดส่ีแยกเจริญพร ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม โครงการ 9 บวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมกับ สํานักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน ข้าวไทย I AM RICE เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีเยาวชน 
จํานวน 45 คน จาก โรงเรียนโครงการ 9 บวร จํานวน 18 โรงเรียน ใน 15 ตําบล 1 เทศบาล อําเภอกําแพงแสน ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านรางมูก อําเภอดอนตูม และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 6 โรงเรียน  
ได้มาร่วมทํากิจกรรม ด้านการเกษตร ประกอบด้วย การเรียนรู้เรื่องการทํานา การปลูกผัก การเพาะเห็ด การเล้ียงไก่ การ
เล้ียงปลา และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็นการเสริมทักษะ การเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงทางด้านเกษตรกรรม 
แก่เยาวชนด้วย โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจําปี 2556 ชมการสาธิตการปลูกข้าว ด้วยวิธีการปักดํา โดยวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยชาวนา การร่วมกิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีปักดํา และบรรยายวัฒนธรรมการปลูกข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงการประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว วิทยาเขตศรีราชา เป็นโครงการ 
ความร่วมมือกับอําเภอศรีราชาและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่างๆในเขตชุมชนศรีราชา โครงการปลูกข้าวประเพณี 
สามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 6 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีการปลูกข้าว  
ฝึกทักษะการปลูกข้าวโดยให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้อธิบาย และยังอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีการไถนาโดยกระบือซึ่งนับวัน 
จะสูญหายไป และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกันเองและระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และชุมชน  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชนภายนอกเหล่านี้ทําให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมีส่วนในการอนุรักษ์
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีและ 
เป็นที่ยอมรับทั้งจากชุมชนภายในและภายนอก 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ได้รับการยกย่องด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับรางวัล (10-5-1) อาทิ  

- ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ ได้รับรางวัลวิจยั เรื่อง “การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ ่
ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคกลางของประเทศไทย” จากคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  

- วง KU wind และวง N.O.W. นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เกียรตินิยม เป็นที่ 1 ของเอเซีย และเป็นที่ 6 ของโลก จากการประกวดดนตรีโลก World Music Contest 
2013 หรือ WMC ครั้งที่ 17 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 10 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

10-1-2 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

10-2-1 สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน) 

10-3-1 สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน) 

10-4-1 โครงการ/กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นการสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

10-5-1 รางวัลท่ีได้รับยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
แหล่งข้อมูล  : คณะ สถาบัน  สํานัก และกองแผนงาน 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  : คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรม 
  2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
  3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วม 

อย่างสมํ่าเสมอ 
  5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีทั่วทั้งองค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั่วทุกวิทยาเขต 
ดังน้ี 
  1.1 วิทยาเขตบางเขน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร 
ดังน้ี 

• โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ จัดเป็นประจําทุกปีจนถึงปัจจุบัน เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่  
10 มิถุนายน พ.ศ. 2538 รวมถึงปีการศึกษา 2556 เป็นระยะเวลา 18 ปี นับว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่ก่อให้เกิดความสามัคคี
ตลอดจนสร้างจิตสํานึกร่วมกัน ระหว่างบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาหน่วยงานให้มี
ความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม  และมีภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้
โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS) ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยจัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้  
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของรถจักรยานยนต์บริการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการภายนอก ได้แก่ 
สํานักการระบายนํ้า สํานักงานเขตจตุจักร สํานักงานเขตบางเขน และสํานักงานเขตหลักส่ี ได้มีส่วนร่วมในวันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ รวมทั้งส้ิน จํานวน 17,841 คน ซึ่งปรากฏในรายงานผลการดําเนินงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556” (11-1-1) 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัด “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 8” ณ พื้นที่แปลงที่ 27 พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2556 และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี สร้างจิตสํานึก
ของบุคลากร และนิสิต จึงได้ร่วมกันพัฒนาและปลูกต้นไม้ในส่วนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบ ซึ่งมีเนื้อที่
ประมาณ 2 ไร่ ณ พื้นที่แปลงที่ 27 พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
ที่ดี โดยได้ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่ ตัดหญ้า เก็บขยะ ทําความสะอาดพื้นที่บริเวณแปลงปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ 
จัดเตรียมดินปลูกต้นไม้ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม คือ ปลูกต้นยางนา จํานวน 50 ต้น โดยมีผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม จํานวน 98 คน (11-1-2) 
 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วม คือ 

• พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  
- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น

ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นราชสักการะราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และแสดง
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ความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปวงชน
ชาวไทยเป็นอเนกอนันต์นานับปการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม 
อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม  
พ.ศ. 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรง
บําเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม 
อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรง
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรไทย และแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
ต่อนิสิต คณาจารย์ และชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกร
ไทย  และแสดงความสํานึก ในพระมหากรุณาธิ คุณที่ ทรงมีต่อนิ สิต  คณาจารย์  และ 
ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร นิสิต 
บุคลากร ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจ  
เพื่อพสกนิกรไทย และแสดงความสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์และ 
ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งปวง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม 
อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว      
ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ .ศ. 2489 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพ่ือสืบทอด 
พระเจตนารมณ์ของพระมหากษัตริ ย์ที่ ทรงตระหนักถึ งความสํา คัญของการ ส่ง เสริมอาชีพ เกษตรกรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันรําลึกฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน โดยมีกิจกรรม พิธีแห่อัญเชิญพระพุทธชินสีห์ พระประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัญเชิญพระพุทธชินสีห์  
ไว้บริเวณเสาธงหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชน ได้ร่วมกันสรงน้ํา
พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย พิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีรดน้ําขอพร
บูรพาจารย์อาวุโส ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

• งานทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ณ อาคารพุทธเกษตร บางเขน 
- พิธีทําบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 พิธีทําบุญ 

เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
- พิธีทําบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  

• พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักเรียน และ 
ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วม โดยเสด็จพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอด
ประเพณีกฐินกาล และร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
ณ วัดชินวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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• งานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 โดยมี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร บูรพาจารย์และราชบัณฑิต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และ
นิสิตปัจจุบันร่วมงานมากกว่า 4,000 คน เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

• งานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2556 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และขอบคุณบุคลากรที่ได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  ภาคเช้า พิธีทําบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 72 รูป ณ บริเวณรอบสระน้ําหน้าอาคารสารนิเทศ 
50 ปี มก. 

 ภาคบ่าย การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ 
บาสเกตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง แชร์บอลหญิง ตีกอล์ฟพระราชา วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ชักเย่อ และการประกวด 
กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ณ อาคารยิมเนเซียม สํานักการกีฬา   

 ภาคค่ํา งานเล้ียงขอบคุณบุคลากร โดย ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานและบุคลากรที่นํา
ชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร มก. ตามลําดับ ภายใน
งานยังมีการแสดงดนตรี โดยวงเคยูวินซิมโฟนี วงดนตรีลูกทุ่ง รวมดาวกระจุย การจับสลากรางวัล และการร้องเพลงถวาย
พระพร เพลงสดุดีมหาราชา เพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่” เพลงสวัสดีปีใหม่ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ของ 
คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่มาร่วมงานประมาณ 4,000 คน 

• งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 71 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีวางพวงมาลา
บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ พิธีรดน้ําคารวะบูรพาจารย์ พิธีทําบุญทางศาสนา ตลอดจนมีการเล้ียงสังสรรค์ของ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• งานนนทรีสีทอง แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556  
ณ ห้องประชุม  สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี และต้อนรับนิสิตใหม่ เคยู 73 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รั้วนนทรี  
ทุกวิทยาเขต ซึ่งนิสิตใหม่จะได้ทําความรู้จักกับอาจารย์ เพื่อนๆ และรุ่นพี่ ในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก เพื่อให้เกิด 
ความประทับใจและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน และรู้จักการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุขและประสบผลสําเร็จ ทั้งในด้านการเรียนในช้ันเรียนและการทํากิจกรรมนอกช้ันเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานิสิต 
สู่ความเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ พร้อมก้าวสู่
เส้นทางการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 

• พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ   
เป็นกิจกรรมที่นิสิตแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู   
 1.2 วิทยาเขตกําแพงแสน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมทั่วทั้ง
องค์กร ดังน้ี (11-1-3) 

• โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ แปลงนา บริเวณหลัง
สถานีบริการนํ้ามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พร้อมถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมที่สนับสนุบส่งเสริม 
ให้ได้รับความรู้เรื่องข้าวไทย เช่น ชมการสาธิตการปลูกข้าว ด้วยวิธีการปักดํา โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชาวนา  
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การร่วมกิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีปักดํา และบรรยายวัฒนธรรมการปลูกข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย ตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจการข้าวไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญ 

• โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556 เมื่อวันที่  
28 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
เปิดการเรียนการสอนครบรอบ 34 ปี มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่วิทยาเขตกําแพงแสน  โดยให้บุคลากร 
นิสิต เกิดความประทับใจจากเรื่องราวในอดีตของผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตรุ่นเก่าๆ โดยระลึกถึงเหตุการณ์และ 
ความภาคภูมิ ใจ ในวิทยา เขตกํ าแพงแสน  รวมทั้ งมีการทํ ากิ จกรรมร่ วมกัน  และเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

• โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจําปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 
พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังและเกิดความภาคภูมิใจ 
ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยมีกิจกรรม ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ประกวดริ้วขบวน สรงน้ําพระพุทธรูป พระพิรุณ  
รูปหล่อ หม่อมหลวงชูชาติกําภู รดนํ้าขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งกีฬาพื้นบ้าน  
การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

• วิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน–วิ่ง 
วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดอบายมุขประจําปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไป ได้บําเพ็ญทาน ถือศีลฟังธรรม เวียนเทียน และออกกําลังกาย โดยเดิน–วิ่ง  
เพื่อปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน วิสาขบูชาและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีของชาติ ณ วัดสว่างชาติบํารุง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

• จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระ จํานวน 129 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
โดยร่วมมือกันระหว่าง ชมรมพุทธศาสน์ กําแพงแสน และสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ลานสาวโห่ 
(หน้าเซเว่นหอพัก) โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมาร่วมทําบุญใส่บาตรเป็นจํานวนมาก 

• พิธีเกษตราบูชาครู พร้อมใจกันระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

• โครงการพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตได้ร่วมทําความสะอาด กําจัดวัชพืช และปลูกต้นไม้บริเวณทางเข้าสนามกีฬา จังหวัดนครปฐม– 
กิโลเมตรที่ 29 

• ศูนย์กีฬา กําแพงแสน จัดโครงการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนกีฬามวยไทยค่าย ศ.ทุ่งสมบัติ ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2555-เดือนกันยายน 2556 เพื่อให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจ ศึกษาศิลปะแม่ไม้
มวยไทยมากยิ่งขึ้น เกิดจิตสํานึกในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมากยิ่งขึ้น  

• ศูนย์กีฬา กําแพงแสน จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวแบบไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2555 - 30 กันยายน 2556 เพื่อสืบสานและพัฒนาทักษะศิลปะป้องกันตัวแบบไทย และสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วม 
สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 

• ศูนย์กีฬา กําแพงแสน จัดโครงการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเพื่อสุขภาพ มก.กพส. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
26–30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อค้นหานักกีฬามวยไทยที่มีความสามารถ เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยและ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ของไทย 

• ศูนย์กีฬา กําแพงแสน จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน นิสิต มก .กพส. แสดงศิลปะมวยไทย 
ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19–25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

• สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ดังนี้ จัดบอร์ดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรม
ราชินีนารถ พร้อมทั้งจัดสถานที่สําหรับร่วมลงนามถวายพระพร จัดกิจกรรม “The Song of Mom” โดยให้นิสิตร่วมส่ง
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ภาพถ่ายคู่คุณแม่ หรือ ภาพที่ต้องการส่ือรักถึงแม่ และนํามารวบรวมจัดทําเป็น Presentation ประกอบเพลง และจัดส่ง
ให้กับคุณแม่ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ  

• สํานักหอสมุด กําแพงแสนจัดโครงการปฏิบัติธรรม ทําดี เพื่อพ่อ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม  
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม– 
เดือนกันยายน 2556 วันอังคาร เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 
 1.3  วิทยาเขตศรีราชา มีการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยบุคลากรวิทยาเขตได้มีส่วนร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
กัน ประกอบด้วย (11-1-4) 

• โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2556 เมื่อวันที่  
29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมดําเนินการกิจกรรม 5 ส. พัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้  

• โครงการแห่พระพุทธชินสีห์และสรงนํ้าพระ   
• พิธีรดน้ําขอพรจากผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 
• โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงาน นิสิตที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

1.4 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนโยบายในการบริหารจัดการให้บุคลากร 
ในวิทยาเขตมีส่วนร่วมในการเป็นผู้จัดการในการทํากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขึ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายในวิทยาเขต เช่น การกําหนดจัดงานทําบุญตักบาตร 
ทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม 
ของทุกปี) การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ พิธีรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม
ที่สืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่บุคลากรร่วมกันกระทําทุกปี ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ภายในองค์กร 
รวมถึงเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการสร้างความเข้าใจและการปลูก
จิตสํานึกในด้านวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรของวิทยาเขตได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง (11-1-5) 

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มี
นโยบายให้ทุกวิทยาเขตจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และหน่วยงานราชการภายนอกและเอกชน ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทําให้อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ ภายในมหาวิทยาลัยทั่วทั้งองค์กรในทุกวิทยาเขต ดังนี้ 
  2.1 วิทยาเขตบางเขน ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ (11-2-1) คือ 

• การพัฒนาอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้และบํารุงรักษาต้นไม้  
ด้วยความร่วมแรงร่วมมือของผู้บริหาร บุคลากร นิสิตของทุกหน่วยงาน และหน่วยงานราชการภายนอก ในวันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  

• การพัฒนาปรับปรุงในด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการสนับสนุนจัดการ
เรียนการสอนด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

- บริเวณสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ จดัทําเป็นพื้นที่พกัผ่อนและจัดกจิกรรมของนิสิต 
โดยทําทางเดินเท้า ปูพื้นจัดวางตัวหนอน ปลูกต้นไม้ จัดโต๊ะและเก้าอี้สําหรับการพกัผ่อน 

- ขุดลอกคูคลองระบายน้ํา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสีย บริเวณคูคลองภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯ 

- ปรับปรงุเกาะกลางถนน ทําทางเดินเท้า ปรับพื้นที่ เพือ่อํานวยความสะดวก และเกิดความ
ปลอดภัย                 

- พัฒนาระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย โดยการซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร ซ่อมแซม 
ทางเท้า จัดระเบียบเส้นทางจักรยาน จัดระเบียบเส้นทางเดินรถภายในมหาวิทยาลัย  

- พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
การควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษ 
ทางอากาศ กล่ิน เสียง และนํ้าเสีย ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การใช้
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เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการป้องกันมลพิษตั้งแต่ 
จุดกําหนด เพิ่มศักยภาพในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU-GREEN GAMPUS)  ได้แก่  
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม บริการพลังงานทดแทนฟรี สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ผลิตถ่านไม้และ
น้ําส้มคันไม้ จักรยาน KU-GREEN GAMPUS HEALTHY COMMUNITY โครงการธนาคาร 
ขยะรีไซเคิล โรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําชีวภาพ กล่องคอนกรีตกําจัดขยะ 9 ปุ๋ยหมักในสวน
สวย คลองสวยน้ําใส โรงผลิตก๊าซชีวภาพ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อการศึกษา ผลจากการ
ดําเนินการดังกล่าว จึงทําให้การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมเป็นการบูรณาการในโครงการต่างๆ  
เพื่อการควบคุมและลดปริมาณของขยะ มลพิษทางอากาศ เศษกิ่งไม้ ขยะรีไซเคิล การผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้วมาใช้กับรถรางบริการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม    

- พัฒนาอาคารสถานที่ โดยการดูแล รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ให้ถูกสุขลักษณะโดยการจ้าง
เหมาบริการดูแลและทําความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องสุขา และบริเวณโดยรอบ จัดหาที่นั่ง
พักผ่อนสําหรับนิสิตอ่านหนังสือ นอกจากน้ันยังจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการ 
ห้องประชุม สัมมนา อาคารเรียน ตกแต่งสถานที่ ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน กวาดทําความสะอาด
พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัท นงนุช (คุณกัมพล  ตันสัจจา) ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงาม  

- สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นอาคารที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย สอดแทรกเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวัฒนธรรมการเกษตร มีสวนวัฒนธรรมไทยเป็นพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง มีภูมิทัศน์สวยงามให้ความร่มรื่นและสุนทรีย์ ทําให้สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสถานที่หนึ่ง
ในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและพื้นที่ สําหรับพักผ่อนออกกํา ลังกายของประชาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

• โครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบบบูรณาการ โดยได้รับ 
ความร่วมมือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการควบคุมกําจัดหนูภายในมหาวิทยาลัย เพื่อตัดวงจรการเพิ่ม
จํานวนหนู ลดปัญหาการแพร่โรคติดต่อ ลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ตลอดจนการแพร่พันธุ์
ของพาหะนําโรค ทําให้อาคารสถานที่ถูกสุขลักษณะ อนามัย มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการดําเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลาดําเนินการ 365 วัน สามารถควบคุมหนูได ้ 
14,723 ตัว  

   2.2 วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ (11-2-2) คือ  
• ดําเนินการซ่อมโทรศัพท์และสายโทรศัพท์หมู่บ้านเกษตร 1 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ซ่อมโทรศัพท์

ของสถานพยาบาล ซ่อมระบบอินเตอร์เน็ตที่ชํารุด และจัดเก็บสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งาน และตัดต่อสายเคเบิล 50 คู่สาย   
• โครงการบริการระบบสาธารณูปโภค (ด้านออกแบบ) การระบายนํ้าออกจากวิทยาเขตกําแพงแสน โดย

ได้สํารวจระดับน้ําภายนอกวิทยาเขตเส้นทางน้ําและผลกระทบ โดยได้ประสานงานกับ อบต.กําแพงแสน ที่ควบคุมประตู
ระบายน้ํา ให้ทําการเปิดระบายน้ําออกเป็นช่วงๆ ซึ่งทําให้น้ําภายในวิทยาเขตลดลงประมาณวันละ 7 ชม.  

• โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ในส่วนระบบชลประทานและป้องกันปัญหานํ้าท่วม) ดําเนินการ
สํารวจเก็บข้อมูลรายละเอียดพื้นที่เส่ียงสําหรับระบบชลประทานและน้ําท่วมเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ 
ประเมินราคาทางวิศวกรรมโครงสร้างและชลประทาน 

• โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ในส่วนของงานระบบถนนและจราจร) ดําเนินการเขียนแบบ 
ผังบริเวณแสดงจุดที่จะทําการปรับปรุงถนน และจุดภายในวิทยาเขต  และเขียนรูปตัดแสดงการปรับปรุงผิวจราจร 

• โครงการ  KU-GREEN CAMPUS ดําเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ําเสียของบ้านพักอาคารแปดเหล่ียม 
หมู่บ้านเกษตร 1 ซ่อมท่อนํ้าเสียของบ่อ 1 และดําเนินการระบายนํ้าเสียที่อุดตันบริเวณข้างโรงอาหารกลาง ให้สามารถใช้
ระบายน้ําเสียได้เป็นปกติ 
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• โครงการจัดการพลังงาน ดําเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการใช้พลังงาน จํานวนหลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ 
รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานนโยบายและมาตรการการประหยัดพลังงาน จากทุกหน่วยงานภายใน 
วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อนําข้อมูลที่ทางหน่วยงานจัดส่งมาคํานวณหาค่าการใช้กระแสไฟฟ้าต่อพื้นที่ และดําเนินการ 
ตามขั้นตอนกระบวนการของการวิเคราะห์ผลของการใช้กระแสไฟฟ้าในภาพรวมของวิทยาเขต 

• โครงการล้างเครื่องปรับอากาศ  ดําเนินการล้างเครื่องปรับอากาศทุกหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์  
เพื่อควบคุมการปรับอุณหภูมิ ความชื้น และกําจัดฝุ่นละออง เพื่อให้สุขภาพทางร่างกายและอากาศในการทํางาน มีสภาพ
ที่ดีเหมาะแก่การทํางาน 

• โครงการบริการระบบสาธารณูปโภค (ด้านไฟฟ้าและซ่อมบํารุง)   
 ด้านซ่อมบํารุง 

1. งานรื้อถอนมอเตอร์ปั๊มน้ําสวนตาล 
2. ตัดแต่งกิ่งไม้ถนนเข้าหอพัก 
3. จัดเก็บสายไฟฟ้าและโทรศัพท์บริเวณหน้ากองกิจการนิสิต )กําแพงแสน(   

เพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรลง และให้ทรัพย์สินกลับเข้ามาใช้ 
ได้ตามปกติ รวมถึงการให้รถเข้าออก ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  ด้านไฟฟ้า 

1. เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้าชํารุดหน้าฟาร์มสัตว์ปีก 
2. ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง บริเวณสวนนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
3. ดึงพาดสายเมนไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างอาคารแพะ แกะ 2 เส้น ระยะทาง 100 ม. 
4. งานเปล่ียนเสาไฟแรงต่ํา ซึ่งรถชนหักหน้า ศร.2 
5. รื้อถอนเสาไฟถนนบริเวณการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมฯ 

เพื่อให้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 
ได้เต็มที่ 

วิทยาเขตกําแพงแสน มีอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เขียวขจี 
ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีห้องทํากิจกรรมสําหรับนิสิต อาคารบ้านพักบุคลากร ศูนย์เรียนรวม อาคารปฏิบัติการ โรงอาหาร
กลาง สวนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และบรรยากาศภายในวิทยาเขต 
ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
  2.3 วิทยาเขตศรีราชา มีสํานักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นหน่วยกลางท่ีทําหน้าที่บํารุงรักษาและบริหาร
จัดการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดของอาคารสถานที่โดยรอบทั้งวิทยาเขต ในปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตศรีราชา
ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องรองรับเพื่อสนองพันธกิจดังกล่าว ดังนี้ (11-2-3) 

• โครงการจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดอาคารสถานที ่
• โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
• โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 
• โครงการกําจดัปลวกและแมลงต่างๆ หอพกันสิิต โรงอาหารกลาง และพื้นที่ส่วนกลางวทิยาเขต 

ประจําปีการศึกษา 2556  
• โครงการจัดทําประกันวินาศภัยอาคารหอพักนิสิต และโรงอาหารกลางประจาํปี งบประมาณ 2556   
• โครงการป้องกนัการเกิดไฟป่า ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556-31 พฤษภาคม 2557  
• โครงการจ้างเหมาภูมิทัศน์ตลอดปี  
• โครงการการระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟหอพักนิสิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
• โครงการ Big Cleaning Day โรงอาหาร เมือ่วนัที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
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 2.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ (11-2-4) คือ 
• มีการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นิสิต ที่อาศัย 

อยู่ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ช่ัวโมง มีศูนย์รักษาความปลอดภัย ในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ อีกทั้ง
ยังมีป้อมยามรักษาการณ์เจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย จัดจราจร ช่วยระงับ 
เหตุด่วน เหตุร้าย ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้สํานักงาน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยบุคลากรที่อยู่ภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในอาคาร อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบ 
ถังดับเพลิงภายในอาคาร ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

• ด้านการจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเส ีย ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ภายใต้การดูแลของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการคัดแยกขยะ โดยนํา ขยะที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ เช่น
กระดาษ ขวดพลาสต ิก และ อ ื่นๆ นำไปจำหน่ายสร ้างรายได้ ให้กับ หน่วยงาน จัดให้มีถุงขยะ และเพิ่มจํานวน ถังขยะ 
ตามจ ุดต ่างๆ จัดเก็บขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีรถเก็บขยะของสํานักงานวิทยาเขตฯ  
ในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตและภายในอาคาร เพ่ือนําไปคัดแยก รวบรวมไว้ในพ้ืนที่ที่ได้จัดสรรไว้ และ
ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตําบล เชียงเครือในการจัดรถเก็บขยะเข้ามา บริการรับขยะในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ 
เพื่อนําไปกําจัดต่อไป  

• ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีสุนทรีย์ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล รักษาภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต 
ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา โดยมีหน้าที่ในการตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ปรับแต่ง ปรับปรุง ภูมิทัศน์
ภายในพื้นที่วิทยาเขต อีกทั้งยังมีการดูแลเรื่องระบบระบายนํ้าภายในวิทยาเขตอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้อุดตัน และสามารถ
ระบายน้ําได้ในฤดูฝน เป็นการป้องกันน้ําท่วมขังในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย 
มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรใน 
ทุกวิทยาเขต ดังนี้ 
 3.1 วิทยาเขตบางเขน  มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร โดยมอบหมายกองยานพาหนะฯ ดําเนินการดูแลรักษาความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่ง
ต้นไม้ ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนนอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา นอกจากน้ันยังมีการจัดสวนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้ อาทิ สวนวรุณาวัน สวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทย สวน 100 ปี หลวงสุวรรณฯ สวน 60 ปี สวนปาล์ม 
และสวนกล้วยไม้ระพี เป็นต้น นอกจากน้ี ยังได้มีการดูแลรักษาคูคลองภายในมหาวิทยาลัยเพื่อไม่ให้มีน้ําเน่าเสีย 
ในโครงการคลองสวยนํ้าใส โดยการดําเนินการซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ (11-3-
1) ดังน้ี 

1) การใช้วัชพืชน้ําหรือพืชบําบัดน้ําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวัชพืชที่พบในคูน้ําใน มก. อาทิ ผักตบชวา 
ดอกจอก ผักแว่น หญ้าอเมซอน  
 2) การใช้น้ําหมักชีวภาพ พด.6 บําบัดน้ําเสียในคูคลองต่างๆ  

3) การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบคูคลอง เช่น การตกแต่งกิ่งไม้เพื่อเปิดให้แสงลง 
สู่แหล่งนํ้า การจัดเก็บเศษขยะต่างๆ ในคูคลอง 

4) การจัดการนํ้าเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อนจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยการประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

5) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง ณ โรงบําบัดน้ําเสียกลางของ มก.  
6) การใช้เครื่องเติมอากาศ และติดตั้งน้ําพุ เพื่อบําบัดน้ําเสียในแหล่งน้ําต่างๆ เช่น คู คลอง บ่อน้ํา     

เป็นต้น 
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 3.2 วิทยาเขตกําแพงแสน มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  มีการปรับเกรดถนนบริเวณแปลงนา
ให้สวยงาม  ขุดขยายคลองกักเก็บนํ้าบริเวณสวนน้ําให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขุดลอกวัชพืช
และขุดขยายคูคลองด้านหลังโรงเรียนสาธิตฯ ขุดร่องระบายนํ้าทิ้งบริเวณแปลงนาเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดน้ําท่วม  
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 84,000 กล้า 84 พรรษามหาราชา บริเวณ บ่อ 4 ขุดล้อมย้ายต้นไม้ออก
จากเขตก่อสร้างคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อนําไปปลูกที่บ่ออภัยทานเป็นการรักษาธรรมชาติ และคงไว้ซึ่งความเป็น
ธรรมชาติของวิทยาเขตฯ ดูแลความสะอาดและบํารุงรักษาต้นไม้ริมถนนสายหลัก โครงการวันพัฒนาวิทยาเขต  
เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกัน มีความรัก
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างจิตสํานึกให้แก่นิสิตและบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบ  ๆวิทยาเขตฯ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้นิสิตใช้จักรยาน โดยมีเส้นทางจักรยานสําหรับนิสิต
เพื่อเป็นการลดมลภาวะเป็นพิษ และเป็นการออกกําลังกายของนิสิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานา
ชนิด และคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ (11-3-2) 
 3.3 วิทยาเขตศรีราชา มีสํานักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการปรับแต่ง
รักษาภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสอดคล้องกับธรรมชาติ มีการรักษาพื้นที่สีเขียว
ภายในวิทยาเขตโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลัก มีการปลูกต้นไม้ภายในวิทยาเขตเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นการปลูก
ทดแทนและการปลูกเพิ่มเติม มีการป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน และมีการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษา
ภูมิทัศน์ในการปรับแต่งต้นไม้ ตลอดจนการจัดเก็บขยะภายในวิทยาเขต ทั้งนี้ สํานักงานวิทยาเขต ได้ดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆรับรองในส่วนนี้ (11-3-3) ดังนี้ 

1)  โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน–31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
2)  โครงการป้องกันไฟป่า เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2555-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
3)  โครงการจ้างเหมาภูมิทัศน์ 
4)  โครงการจ้างเหมาจดัเก็บขยะ 

 3.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
อยู่เสมอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ในการตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ทั้งที่มีอยู่ เดิม 
ตามธรรมชาติและปลูกเพิ่มเติมอย่างมีระบบ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย โดยปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพจาก
วัชพืชที่ทางฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ได้มาจากหญ้าที่ตัดหรือวัชพืชต่างๆที่มีภายในวิทยาเขตโดยนํามากองหมักรวมกัน จนย่อย
สลายแล้วนําไปใส่ต้นไม้หรือผสมดินปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังมีการดูแล รักษาร่องระบายน้ํา ให้สามารถระบายน้ําได้ในฤดูฝน
อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณป้ายมหาวิทยาลัย หน้าหอประชุมใหญ่พ้ืนที่รอบอาคารเรียนต่างๆ หอพัก
ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการจัดประดับตกแต่งพื้นที่ อาคาร ให้เกิดความสวยงาม  http://www.csc.ku.ac.th/  
(11-3-4)   
 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม จากผลสํารวจ UI Green Metric World University Ranking 2013 ที่จัดทําโดย University of 
Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) ได้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นอันดับที่ 56 ของโลก และอันดับ 6 ของประเทศไทย จากจํานวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัด
อันดับ รวมทั้งส้ินจํานวน 301 แห่ง จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค การจัด
การพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการขยะ การใช้น้ํา การจัดการระบบขนส่ง และการศึกษา ซึ่งนํา
เผยแพร่บนเว็บไซต์ UI Green Metric World University Ranking  (11-3-5) 

4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ  
มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม  และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอในทุกวิทยาเขต ดังนี้ 
  4.1  วิทยาเขตบางเขน มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม 
อย่างสม่ํ าเสมอ ซึ่ งปรากฏในรายงานประจําปี งบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.ku.ac.th/newdesign/content.php?id=15 (11-4-1) ดังนี้   
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• อาคารพุทธเกษตร เป็นอาคารที่ให้ชมรมพุทธศาสน์จัดกิจกรรมทุกวัน และจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ 
ทางพุทธศาสนาอย่างสม่ําเสมอ เช่น ทําบุญวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา พิธีทําบุญตักบาตร  

• อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นอาคารที่ใช้สําหรับงานพิธีสําคัญต่างๆ อาทิ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่  งานบัณฑิตยุคใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครูของนิสิต มอบเหรียญประจํารุ่นแก่นิสิตใหม่ พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์
หรืองานวันเกษตรแห่งชาติ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน ฯลฯ 

• อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นอาคารที่ใช้สําหรับจัดประชุม สัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
รับรองอาคันตุกะจากต่างประเทศ งานพิธีถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติราชวงศ์ งานขอบคุณบุคลากร  ฯลฯ  

• อาคารหอประชุม เป็นอาคารใช้สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ วันนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด วันลอยกระทง 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยและกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต 

• อาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นอาคารที่ใช้สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  
โดยให้บริการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ ศูนย์ข้อมูล การจัดสัมมนา และจัด
แสดงนาฏศิลป์ ในปีการศึกษา 2556 มีการขอใช้สถานที่สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังนี้ จัดพิธีไหว้ครูโดยคณะบริหารธุรกิจ การแสดงโขนเทิดพระเกียรติโดยสมาคมนักเรียนเก่า
เตรียมอุดมศึกษา การโต้วาทีโดยชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด กิจกรรม “แรกพบน้องใหม่” โดยสโมสรนิสิต 
คณะบริหารธุรกิจ 

• อาคารหอประวั ติ  ซึ่ ง เป็ นอาคารที่ ใช้ ในการจั ดแสดงนิทรรศการต่ างๆ  ซึ่ ง เป็ นประวั ติ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• อาคารเทพศาสตรสถิตย์ เป็นอาคารกิจการนิสิตที่ใช้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนิสิต 
4.2 วิทยาเขตกําแพงแสน ได้จัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากร

ร่วมกิจกรรม (11-4-2) ได้แก่  
• อาคารกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ที่เอื้ออํานวยต่อการใช้สําหรับจัดกิจกรรมนิสิต  
• อาคารศูนย์เรียนรวม 1 และอาคารศูนย์เรียนรวม 2 จัดเป็นสถานที่ ให้นิสิตได้ใช้จัดกิจกรรม 

สานสัมพันธไมตรี และทบทวนความรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง และใช้สําหรับเป็นที่ตั้งเวทีกลางสําหรับจัดงาน
วันเกษตรกําแพงแสนเป็นประจําทุกปี  

• อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดโครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และงานประชุม/
สัมมนาต่างๆ 

• อาคารสนามกีฬาเป็นสถานที่จัดโครงการแข่งกีฬาบุคลากร กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ  
 4.3 วิทยาเขตศรีราชา มีพื้นที่และอาคารรองรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตหรือ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอภายในวิทยาเขต (11-4-3) ดังนี้ 

• อาคารศรีธรรมเกษตร เป็นอาคารรองรับการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ  
การดําเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมพุทธศาสตร์ 

• อาคารพลศึกษา เป็นอาคารเอนกประสงค์และมีพื้นที่ความจุคนได้กว่าพันคน จึงเป็นอาคารที่รองรับ 
การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่มีจํานวนนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมเป็นจํานวนมากและเป็นประจําทุกปี    

• ลานเสาธงบริเวณพื้นที่ระหว่างอาคาร 1 บริการวิทยาการ กับอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์  
เป็นพื้นที่รองรับการตั้งแถวเคารพธงชาติของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ทุกเช้าเป็นกิจวัตรประจําวัน 

• ลานพระพิรุณทรงนาค เป็นพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมรับขวัญลูกพระพิรุณ และ 
พิธีรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ 

• อาคารทบทวนและลานจอดรถหอพักนิสิตเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการทําบุญตักบาตรเล้ียงพระหอพัก
นิสิต เป็นประจําทุกๆปี 

 4.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่และอาคารรองรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตหรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอภายในวิทยาเขต (11-4-4) ดังนี้  
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• อาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารประดิษฐานของพระพุทธชินสีห์จําลองซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจํา
มหาวิทยาลัยและเป็นอาคารสําหรับปฏิบัติธรรมของอาจารย์ นิสิต และบุคลากร   

• อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารที่จะเพิ่มความสมบูรณ์ครบถ้วนให้กับวิทยาเขต
ประกอบด้วย หอประชุมวิโรจอ่ิมพิทักษ์ ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 3,000 คน ใช้ประโยชน์ด้านการประชุมสัมมนา  
จัดกิจกรรมสําคัญๆ อาทิ การอบรมพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ การไหว้ครู การจัดแสดงนิทรรศการ พิธีในโอกาสสําคัญๆ  
ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการกีฬาในร่มบางประเภท เพื่อการแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้และขยายงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่วิชาการทางด้านการเกษตรของประเทศทางแถบภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วย  

• อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เป็นอาคารสําหรับจัดเป็นห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ห้องนิทรรศการเกี่ยวกับปฐพีวิทยา และห้องหอประวัติของวิทยาเขต บริเวณกลางอาคารเปิดโล่งจัดเป็น
สวนแสดงพันธุ์ไม้หอมของไทย ส่วนชั้นบนประกอบด้วยห้องสัมมาทิฐิ ห้องประชุม ห้องทํางาน และห้องเรียน พิพิธภัณฑ์
องค์ความรู้นิธิปัญญาเป็นอาคารที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เชิงยุทธภูมิศาสตร์ในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาและ
บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง รูปแบบ
สถาปัตยกรรมจะสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานทั่วไป  

• สนามกีฬา ประกอบด้วยอัฒจันทร์ขนาดความจุ 25,000 คน มีพื้นที่เตรียมความพร้อมสําหรับนักกีฬา
และกรรมการ พื้นที่สําหรับกิจกรรมของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา สนามฟุตบอลมาตรฐาน พร้อมลู่วิ่งกีฬา กรีฑา และ
อาคารคบเพลิง พร้อมระบบแสงสว่าง สนามเทนนิสมาตรฐาน 2 สนาม พร้อมน๊อคบอร์ด และอุปกรณ์การตัดสิน  

5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
มหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
จากบุคลากรและนิสิต จํานวน 20,396 คน พบว่าได้คะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับค่าเฉล่ีย 3.93 จากคะแนนเต็ม 
5 (11-5-1) โดยแยกผลการประเมินตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่่อให้เกดิวัฒนธรรมทีด่ ี   คะแนนเฉล่ีย 4.07 
2) อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์  คะแนนเฉล่ีย 3.92  
3) ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาต ิ    
     และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม     คะแนนเฉล่ีย 3.98 
4) มีพื้นทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้และส่งเสริมต่อการจดักิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม   
     อย่างสม่ําเสมอ       คะแนนเฉล่ีย 3.88 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สมศ.ที่ 11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2556 
11-1-2 รายงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 กองยานพาหนะฯ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-3 เว็บไซต์วิทยาเขตกําแพงแสน (http://www.kps.ku.ac.th/v5/) 
11-1-4 เว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชา (http://www.src.ku.ac.th)  
11-1-5 เว็บไซต์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (http://www.csc.ku.ac.th) 
11-2-1 เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ (http://www.vehicle.ku.ac.th/)  
11-2-2 เว็บไซต์วิทยาเขตกําแพงแสน (http://www.kps.ku.ac.th/v5/) 
11-2-3 เว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชา (http://www.src.ku.ac.th)  
11-2-4 เว็บไซต์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (http://www.csc.ku.ac.th) 
11-3-1 เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ (http://www.vehicle.ku.ac.th/) 
11-3-2 เว็บไซต์วิทยาเขตกําแพงแสน (http://www.kps.ku.ac.th/v5/) 
11-3-3 เว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชา (http://www.src.ku.ac.th/)   
11-3-4 เว็บไซต์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (http://www.csc.ku.ac.th/) 
11-3-5 UI Green Metric World University Ranking 
11-4-1 เว็บไซต์วิทยาเขตบางเขน (http://www.ku.ac.th/newdesign/)  
11-4-2 เว็บไซต์วิทยาเขตกําแพงแสน (http://www.kps.ku.ac.th/v5/) 
11-4-3 เว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชา (http://www.src.ku.ac.th/)  
11-4-4 เว็บไซต์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (http://www.csc.ku.ac.th/) 
11-5-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม 
(http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?option=com_content&task=view&i
d=145&Itemid=177)

แหล่งข้อมูล  :  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  กองแผนงาน และสํานักงานวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  : คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ที่ผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้จาก 
งานวิจัย และนําองค์ความรู้ เผยแพร่สู่สังคมผ่านการบริการวิชาการในหลากหลายสาขา ด้วยเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการตามพันธกิจและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมี
ระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด 
ที่ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กําพล อดุลวิทย์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ประจํา เพื่อทําหน้าที่
ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในการน้ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายการพัฒนา
คณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทําร่างนโยบายพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก ก่อนครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งของคณบดี/ผู้อํานวยการสถาบันและสํานัก แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างนโยบายการพัฒนา
คณะ สถาบัน สํานัก เพื่อมอบให้คณะ สถาบัน สํานัก  ไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 4 ปี 
นับแต่วันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณบดี/ผู้อํานวยการสถาบันและสํานัก รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งใหม่ ในการนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย หลังจากน้ันจะทําการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกรอบปีของวาระการดํารงตําแหน่งการบริหารเพื่อจัดทําสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
และแจ้งหน่วยงานเพื่อนําไปดําเนินการต่อไป 
 สําหรับการบริหารงานต่างๆ ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของอธิการบดี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย   
กปิลกาญจน์ ร่วมกับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบันและผู้อํานวยการสํานัก ซึ่งร่วมกันตัดสินใจในรูปของ 
ที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ซึ่งมีการประชุม
เป็นประจําทุกเดือน เพื่อร่วมกันตัดสินใจดําเนินการต่างๆ ในกรอบอํานาจ หน้าที่ หากเป็นประเด็นที่เกินกว่ากรอบอํานาจ
หน้าที่ก็จะเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ในการดําเนินงานบริหารจัดการงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมีสํานักงานอธิการบดี สํานักงาน
วิทยาเขต และสํานักงานเลขานุการประจําแต่ละหน่วยงานดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการตามพันธกิจได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 

• การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ มีกองการเจ้าหน้าที่ภายใต้การกํากับของรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของทุกหน่วยงานและ
วิทยาเขต 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีสํานักบริการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกํากับของ 
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกับสํานักวิทยบริการของ
วิทยาเขต ทําให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต รวมทั้งดําเนินการให้สามารถประชุม
ผ่านทางเครือข่าย (Teleconference) ร่วมกันทุกวิทยาเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาร่วมประชุมที่ส่วนกลางด้วย 

• ระบบบริหารความเส่ียง มีสํานักงานตรวจสอบภายในภายใต้การกํากับของรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเส่ียงของ
หน่วยงานตนเอง และประชุมร่วมกัน ประเมินความเส่ียงของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ
อธิการบดีมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดําเนินการเชิงป้องกันรวมทั้งกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการเผชิญเหตุ
ภัยพิบัติด้วย 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สมศ. จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียด 
ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
สกอ. 
7.1 

ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผู้บริหาร 
ทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.2 

การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.3 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและ 
การตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ   5.00 5.00 

สกอ. 
7.4 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   5.00 5.00 

สมศ. 
12 

การปฏิบัติตามบทบาท 
และหน้าท่ีของสภา
สถาบัน 

คะแนน
เฉลี่ย 4.51 

คะแนนเฉลี่ย 
4.95 

คะแนนเฉลี่ย 
4.95   4.95 4.95 

สมศ. 
13 

การปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน
เฉลี่ย 4.80 

คะแนนเฉลี่ย 
4.85 

คะแนนเฉลี่ย 
4.85   4.85 4.85 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 4.97 
คะแนน 

4.97 
คะแนน 

  ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า  

  2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

  3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

  5. 
 

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

  6. 
 
 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ  ดังนี้   
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ 

ที่กําหนดล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
เพื่อทําหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  
 (1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม 
  (2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วาง
ระเบียบและออกข้อบังคับสําหรับส่วนราชการน้ันเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 
  (3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
  (4) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
สํานัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว 
  (5) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัย และสถาบันส่งเสริมวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบ หรือการยกเลิก
การสมทบของสถาบันดังกล่าว 
  (6) กําหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาเขต 
  (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 
  (8) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พเิศษ 

ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  

เป้าหมาย : 7 ข้อ  
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  (9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ 
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
  (10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการหรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  (12) วางระเบียบและออกข้อบงัคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  (13) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
  (14) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และฅ
อาจมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 
  (15) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซ่ึงมิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ 
  ปีการศึกษา 2556 สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าวครบถ้วน (7.1-1-1) โดยในการประชุม
ทุกครั้งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กํากับ ดูแลมหาวิทยาลัย 
ให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยได้พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ทั้งด้านการบริหารงาน และการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศรวมทั้ง 
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบันด้วย (7.1-1-2) 
  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีมติเห็นชอบให้มีการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน
การดําเนินงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของ 
สภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านได้ประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง 
ระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 
และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 
ตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ในการประเมินตนเอง ในภาพรวมได้คะแนน 2.97 จากคะแนน
เต็ม 3 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบตามเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
สภาสถาบัน ได้คะแนน 4.95 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ “ดีมาก” (7.1-1-3) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

 2.1 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ 
และนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติควรมีการพิจารณา 
จากมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

   สภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกันในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชน และ
ประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร  
เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 7 ชุด ดังนี้     
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  (1) คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อกําหนด
นโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการเตรียมการบริหารและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและ 
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพ 

  (2)  คณะกรรมการนโยบายพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตร เพื่อเสนอนโยบาย 
การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ระบบการจัดการฟาร์มแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทดแทนเกษตรกรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

  (3) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชา (Academic Department)  
เพื่อเสนอนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
อาจารย์ ทั้งในด้านการสอนและการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาหลักการและวิธีการเปิด-ปิดหลักสูตรและรายวิชา เพื่อชี้นํา
สังคม หรือสนองความต้องการของสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและประเทศชาติโดยรวม 

  (4)  คณะกรรมการนโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสนอนโยบายการเตรียมความพร้อมให้มี
บุคลากรทดแทนหมุนเวียนเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร ตําแหน่งทางวิชาการ และนักวิจัยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
โดยประการสําคัญเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ รักองค์กร มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัย 

  (5)  คณะกรรมการนโยบายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอนโยบายการพัฒนานิสิตในทุกด้าน ทั้งนี้
เพื่อให้นิสิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ ประสบการณ์ มีความสามารถในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นําชื่อเสียง 
มาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวม และ
ประเทศชาติ 

  (6)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและ
ประหยัด มีรายได้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

  (7)  คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล 
  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการนโยบายร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ 
ฝ่ายบริหาร ทั้ง 7 ชุด ดังนี้ (7.1-2-1)  

   (1) นโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
         (2) นโยบายพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตร  

   (3) นโยบายพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชา (Academic Department)  
   (4) นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากร  
   (5) นโยบายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
   (6) นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        (7) นโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล  
   คณะกรรมการนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอแนวทาง 

การดําเนินนโยบายเน้นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน และการปรับโครงสร้าง
องค์กรโดยการรวมหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกันให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์    

   คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชา (Academic Department) เสนอให้ 
ทุกหน่วยงานระดับรองจากคณะ ใช้คําว่า “ภาควิชา (Department)” เหมือนกัน และกําหนดให้อาจารย์ทุกคนมีหน้าที่ 
สอน วิจัย และ/หรือบริการวิชาการเป็นหลัก ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 มีมติให้สํารวจข้อมูลการจัดตั้งหน่วยงานของคณะที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็น สาขาวิชา/
หรือชื่ออื่น เพื่อดําเนินการปรับโครงสร้างให้เป็น “ภาควิชา” โดยเสนอคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ  
ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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   มหาวิทยาลัยนํานโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7 ชุด ถ่ายทอด 
ไปยังทุกหน่วยงาน โดยได้นําเสนอที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557  
   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้ให้ 
ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)  โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
(7.1-2-2) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาความกินดีอยู่ดี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเชิดชูความเป็นไทยและนําพาสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและ 

     รองรับการเปล่ียนแปลง 
  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีมติเห็นชอบ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การกําหนดยุทธ์ศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งแผ่นดินไทย”  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ ระบบงาน ระบบคน ระบบความเป็นองค์กรที่ทรงคุณค่า และมอบคณะกรรมการ
กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําประเด็นข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปล่ียนแปลง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 - 2565) (7.1-2-3) 

  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และในการประชุม
ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทาง
ในการเตรียมการเพื่อปรับโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ จําเป็นต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพ มีมาตรฐาน  
มีคุณภาพดี สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นได้ และ
มอบมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป     

   มหาวิทยาลัยได้นํานโยบายถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงาน โดยได้นําเสนอที่ประชุมคณบดี ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 (7.1-2-4) 

  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556–2560 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร และได้กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติราชการปี 2556–2560 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”  
โดยคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ค่านิยมองค์การ ข้อมูลบุคลากร สมรรถนะบุคลากร ความก้าวหน้าตามสายงาน สภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯลฯ (7.1-2-5) 

  มหาวิทยาลัยได้จัดทําแนวทางการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน และแนวทางการบริหาร
จัดการทางวิชาการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
(7.1-2-6) 

   ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 พิจารณาแล้ว
เห็นชอบแนวทางการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน และแนวทางการบริหารจัดการทางวิชาการ โดยเห็นควรให้
ยุบเลิกสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร และโอนหน่วยงาน บุคลากร ทรัพย์สิน สิทธิ ภาระผูกพัน และหนี้สิน 
ของสถาบัน ไปสังกัดคณะเกษตร และ/หรือ คณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์อย่างสมบูรณ์  
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   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 มีมติ ดังนี้   
   (1) รับทราบแนวทางการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีมติ
ให้ยุบเลิกสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ตามที่ที่ประชุมคณบดีเสนอ และให้ยุบเลิกสถาบันสุวรรณวาจก  
กสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ และสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนา   
พืชศาสตร์ เมื่อผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งหรือครบวาระการดํารงตําแหน่ง สําหรับการโอนหน่วยงาน บุคลากร 
ทรัพย์สิน สิทธิ ภาระผูกพัน และหนี้สิน ของทั้งสองสถาบัน ไปสังกัดคณะที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
ดําเนินการต่อไป   
   (2) รับทราบแนวทางการบริหารจัดการทางวิชาการ การใช้หลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะและวิทยาเขต
กรณีหลักสูตรที่ใกล้เคียงและซ้ําซ้อน และมาตรการลดจํานวนหลักสูตรให้น้อยลง  
  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาข้อเสนอ
เชิงนโยบายการปรับโครงสร้างหน่วยงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยที่จะมีการปรับเปล่ียนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  และมีมติให้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร ไปพิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในอีกครั้ง ในการน้ี อธิการบดีรับไปพิจารณาการ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานของวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป (7.1-2-7) 

  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้ให้ความเห็นชอบ 
ดังน้ี (7.1-2-8) 

   (1) แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557–2560 (ระยะ 4 ปี)  
   (2) แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2560 และ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2559 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่มีกรอบและสาระสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
ด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผน ICT ของชาติ ซึ่งจะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส สามารถให้บริการทางวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ และยกระดับการแข่งขันให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (7.1-2-9) 

  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีมติ ดังนี้ 
   (1) รับทราบรายงานผลการแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

2556 จํานวน 13 ความเส่ียง และเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557 
   (2) เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยผลการดําเนินงานในภาพรวมตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งส้ิน 33 ตัวช้ีวัด  
มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป จํานวน 32 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 96.97 
ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย (ต่ํากว่าร้อยละ 90) มี 1 ตัวช้ีวัด คือ ร้อยละ 
ของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้บรรลุผลตามเป้าหมายและ
ใกล้เคียงกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ และได้รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (7.1-2-10) 

  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้พิจารณาข้อเสนอ
เชิงนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (participation) ของบุคลากรในองค์กร ด้วยปัจจุบัน ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเปล่ียนแปลงตามโลกาภิวัตน์ การมีส่วนร่วม (participation) ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกหรือบุคลากรส่วนใหญ่
ในภาควิชา คณะ และสถาบันมีน้อย ทําให้กิจกรรมไม่ประสบความสําเร็จเต็มที่ เกิดความไม่ยุติธรรม ขาดความเสมอภาค 
ความสามัคคี และวินัยในการทํางาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว
และได้ถ่ายทอดให้ผู้บริหารดําเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกประเภทของบุคลากรทุกระดับ เป็นนโยบายของ
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ภาควิชา คณะ และสถาบัน อีกทั้งเป็นหน้าที่และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อให้มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลประกอบการพิจารณาผลงานรวมของบุคลากร 

   สภามหาวิทยาลัยขอให้นําประเด็นนี้ไปพิจารณาในการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU Council Retreat) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณบดี และ
ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้หารือร่วมกันและหาแนวทางในการดําเนินการ เพื่อกําหนดเป็น
นโยบายต่อไป (7.1-2-11) 

  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้พิจารณา 
เรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการรายงานวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีแหล่งเงินงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลและงบประมาณจากเงินรายได้  
ซึ่งมาจากหลายแห่ง การบริหารการเงินและทรัพย์สินของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการ
บริหารและพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและบรรลุผลสําเร็จ การมีข้อมูลรายงานสถานภาพการเงิน 
เพื่อการบริหาร การประมาณการทางการเงินและทรัพย์สิน จึงเป็นประโยชน์ในการบริหารความเส่ียงทางการเงิน และการ
สร้างความมั่นคงในการบริหารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรพิจารณากําหนดเป็นนโยบายให้ฝ่ายบริหาร
รายงานวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบทวิเคราะห์เชิงลึกในด้านต่างๆ  
ทางการเงินและทรัพย์สิน ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ ต่อไป  

  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอคําแนะนํา 
ในการจัดทําแผนรายงานวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนการดําเนินงาน  
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งต่อไป (7.1-2-12)   

  จากการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Council Retreat) ระหว่างวันที่ 16-18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มีข้อสรุป
ที่ควรนํามากําหนดเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารนําไปพิจารณาดําเนินการ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ในเบื้องต้น ควรกําหนดเป็นนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร และ 
การพัฒนาฐานข้อมูล สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้พิจารณา  
มีมติเห็นชอบให้กําหนดนโยบาย และมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดําเนินการต่อไป ดังนี้ 

   (1) ทรัพย์สินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และหน่วยงานต่างๆ เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ทั้งส้ิน จึงต้องให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด หน่วยงานต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารจัดการพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนทรัพยากรและทรัพย์สิน ให้เกิดศักยภาพและนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ของศูนย์วิจัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ซึ่งควรจัดสรรพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนกลาง เพื่อสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย 
และพื้นที่ของวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ควรใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   (2) หน่วยงานในระดับคณะ สถาบัน และสํานัก ต้องพยายามให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานให้มากขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ และให้คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ขณะเดียวกัน ควรต้องมีการส่ือสารระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นผลงานเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และงานธุรการต่างๆ ควรรวมไว้ที่ส่วนกลาง
ของคณะ เพื่อลดภาระงานธุรการให้กับภาควิชา  

   (3) ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลของตนเองและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยควร
ปรับปรุง website ของหน่วยงานให้นําเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็น
แบบฟอร์มมาตรฐาน เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานและบุคคลต่างๆ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารและยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
ได้อย่างทั่วถึง (7.1-2-13) 
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  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารตามแผนพัฒนา
หน่วยงานในระยะ 4 ปี และแผนเชิงรุกที่จะนํามาเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงาน และมอบให้ผู้บริหารหน่วยงานนําไป
ถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับเพื่อปฏิบัติต่อไปดังนี้ (7.1-2-14) 

- ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในระยะ 
4 ปี (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556–19 กุมภาพันธ์ 2560) 

- ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน ในระยะ 4 ปี (วันที่ 2 ธันวาคม 2555–1 ธันวาคม 2559) และนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล ในระยะ 4 ปี (วันที่ 24 มีนาคม 2556–23 มีนาคม 2560) 

- ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ในระยะ  
4 ปี (วันที่ 29 มกราคม 2556–28 มกราคม 2560) และนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ในระยะ 4 ปี (วันที่ 30 เมษายน 2556–29 เมษายน 2560)  

- ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้า 
 และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะ 4 ปี (วันที่ 28 พฤษภาคม 2556–27 พฤษภาคม 
2560) 

- ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ- 
พัฒนศาสตร์ ในระยะ 4 ปี (วันที่ 30 กรกฎาคม 2556–29 กรกฎาคม 2560) 

- ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ-
ฝึกอบรม กําแพงแสน ในระยะ 4 ปี (วันที่ 29 กันยายน 2556–28 กันยายน 2560) 

- ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ในระยะ 4 ปี (วันที่ 16 ตุลาคม 2556–15 ตุลาคม 2560)  

นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะเกษตร ในระยะ 4 ปี (วันที่ 29 ตุลาคม 2556–28 ตุลาคม 2560) 
นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะบริหารธรุกิจ ในระยะ 4 ปี (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556– 

25 พฤศจิกายน 2560) 
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนคร ในระยะ 4 ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2556–30 กันยายน 2560) 
- ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน ในระยะ 4 ปี (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556–25 พฤศจิกายน 2560) 
- ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ในระยะ  

4 ปี (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557–26 กุมภาพันธ์ 2561)  
 2.2 สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลมหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ

สภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกันในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชน และ
ประเทศชาติอย่างม่ันคงและยั่งยืน มีการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันโดยได้จัดการประชุมสัมมนา
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Council Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
คณบดี  ผู้อํ านวยการสถาบัน  และผู้อํ านวยการสํานัก  เพื่ อทบทวนเชิ งนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานิสิต การบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายร่วมระหว่าง 
สภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร 7 ชุด เพื่อหารือการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ 
เชิงบูรณาการ และหารือแนวนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไป รวมถึงพิจารณานโยบายและ 
แนวทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (7.1-2-13) 
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   นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกํากับดูแล
มหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ (7.1-2-14) 

  (1) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   (2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 
  (3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ

ผู้อํานวยการสํานัก  
   (4) คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 2.3 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากร 

ทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 
  สภามหาวิทยาลัยได้วางระบบในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้เกิดการปฏิบัติในหน่วยงานภายใน 

ทุกหน่วยงาน ซึ่งกําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี การสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันและผู้อํานวยการสํานัก โดยก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร (ได้แก่ คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
และผู้อํานวยการสํานัก) ไม่น้อยกว่า 10 เดือน สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายในการพัฒนาหน่วยงาน แล้วมอบหมาย 
ให้หน่วยงานไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตามนโยบายล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งของผู้บริหาร ในการจัดทําแผนพัฒนาหน่วยงานจะต้องมีรายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทํา และต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา 
ร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําหน้าที่ในการกล่ันกรองนโยบายและ
แผนพัฒนาของคณะ สถาบัน สํานัก แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงาน
นํานโยบายและแผนพัฒนาตามนโยบายไปปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ นโยบายและแผนพัฒนาหน่วยงานดังกล่าวยังนําไปใช้ในการ
สรรหาผู้บริหารหน่วยงานด้วย (7.1-2-15) 

   นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นฐานข้อมูล 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนระยะต่อไป 
โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ (7.1-2-16)  

  (1)  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนิสิต หลักสูตร บุคลากร และผู้สําเร็จการศึกษา เช่น 
   ระบบสารสนเทศนิสิต :  
     https://std.regis.ku.ac.th (สําหรับนิสิตไทย) 
     https://inter-regis.ku.ac.th (สําหรับนิสิตต่างชาติ) 
   ระบบสารสนเทศหลักสูตร : 
     https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php 
   ระบบส่งเสริมการมีงานทํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :   
     https://jobsa.ku.ac.th 
   ระบบบัญชี 3 มิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :  
     https://acc3d.ku.ac.th 
    ข้อมูลสถิติบุคลากร :  
     http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/stat.php 

  (2) ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียน
นักวิจัย และผลงานที่แล้วเสร็จ ฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงต้ังแต่การเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 
การทําสัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงิน และการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย  https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx  

  และมีการเผยแพร่ผลงานการวิจ ัย/วารสารว ิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทาง  
KU JOURNAL (http://kasetsartjnatsci.kasetsart.org) 

   (3) ระบบสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ โดยสํานักงานบริการวิชาการ ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูล 
การพัฒนาวิชาการ การขออนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการ งบประมาณในการดําเนินงาน และสถานะของโครงการ 
(https://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php) 

  (4)  ระบบสารสนเทศด้านห้องสมุด โดยสํานักหอสมุดมีการบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยงห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยใน 4 วิทยาเขต ให้มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สืบค้นตําราและเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ายรวม 26 ฐาน และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ
งานวิจัยของสถาบันวิชาการทุกแห่งที่อยู่ในเครือข่ายห้องสมุดประเทศไทย (ThaiLIS)  
(www.lib.ku.ac.th/web/index.php/all-database/202-s-databastes) 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบาย
และแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายไปสู่การปฏิบัติในการประชุมเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง โดย 
สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดวาระติดตามมติสภามหาวิทยาลัย เพื่อติดตามนโยบายและมติที่สภามหาวิทยาลัยมอบ
ไปยังมหาวิทยาลัย โดยได้มีการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
แต่ละครั้ง  (7.1-3-1) 
   อธิการบดีมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายไปสู่การปฏิบัติ
ในการประชุมผู้บริหารเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การประชุมรองอธิการบดี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การประชุมคณบดี 
เดือนละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เดือนละ 1 ครั้ง   
เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น (7.1-3-2) 
  มหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่และส่ือสารแผน และรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรทุกระดับ
ผ่านการส่ือสารภายใน โดยใช้ส่ือต่าง  ๆที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น การประชุมคณบดี การประชุมรองอธิการบดี การประชุม 
ก.บ.ม. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (KU web mail) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (www.ku.ac.th) รายการ KU Online เอกสาร 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ LED เป็นต้น (7.1-3-3) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจ 
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้บุคลากร 
ในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยได้แสดงเจตนารมณ์ 
ที่ชัดเจนไว้ในข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
โดยมีการกําหนดให้มีตัวแทนบุคลากรในองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ประธานสภา
ข้าราชการซ่ึงเป็นผู้แทนของบุคลากรทุกสายงาน และคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยซ่ึงมิได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับคณะ 
   สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการและการดําเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
14 ฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเพื่อให้การบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงแต่งตั้งบุคลากรในคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทําหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล 
วิเคราะห์กล่ันกรองข้อมูลและจัดทําข้อเสนอแนวทางการตัดสินใจเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบดําเนินการ เช่น (7.1-4-1) 

(1) คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(2) คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(3) คณะกรรมการนโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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(4) คณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(5) คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(7) คณะกรรมการกล่ันกรองผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
(8) คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(9) คณะอนุกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการ 

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากระบบการส่ือสาร 2 ทาง โดยเปิดโอกาส 
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกิจการต่างๆ การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการบริหารต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ สถาบันและสํานัก ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น บันทึก
ข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน (7.1-4-2) 

   นอกจากน้ี เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่าง
สภามหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ และถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง  
แนวทางการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรและนิสิต 
ได้ทราบโดยทั่วกัน  สภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตต่างๆ ตามโอกาสอันควร และให้มี
การประชุมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารหน่วยงาน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

  - ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประชุมสัญจร ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  
   - ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ วิทยาเขตบางเขน โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับ 

รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก จากทุกวิทยาเขต 
  - ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ประชุมสัญจร ณ วิทยาเขตศรีราชา โดยประชุม

ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขต 
  - ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ประชุมสัญจร ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนคร โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขต 
  - ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ วิทยาเขตบางเขน โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร

ระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก จากทุกวิทยาเขต 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

สถาบันเต็มศักยภาพ  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรได้จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ .ศ. 2556–2560 ภายใต้กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555–2558 ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 เรื่องการพัฒนาอาจารย์  
ได้มีมาตรการเสริมศักยภาพอาจารย์และนักวิชาการให้มีความรอบรู้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี  
มีความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานเป็นทีม อีกทั้งยังให้บุคลากรสายช่วยวิชาการและนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะร่วมสอนและให้คําปรึกษาแก่นิสิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนา 
การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ พัฒนาคุณวุฒิ และศึกษาต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย ได้มีมาตรการเร่งรัดการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างศักยภาพ
ทางการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ช่วยวิจัย (RA) และบุคลากรการวิจัยให้มีการสร้างสรรค์ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัย
ประยุกต์อย่างต่อเนื่อง มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยคํานึงถึงปัจจัย
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์การ ข้อมูล
บุคลากร สมรรถนะบุคลากร ความก้าวหน้าตามสายงาน สภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการนโยบายบริหารและพัฒนา
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บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทราบ เพื่อถ่ายทอดไปยังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รับไปดําเนินการตามกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ นอกจากนี้  
ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหารสู่ผู้ร่วมงาน เช่น 
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และโครงการสัมมาทิฐิของหน่วยงานระดับต่างๆ รวมทั้ง การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ 
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน โดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 
(7.1-2-5,7.1-5-1)    

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ การดําเนินงาน
ในด้านต่างๆ ตลอดจนการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจากการดําเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ดังนี้ 

  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
    มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําปี  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. (7.1-6-1) 
 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)   
  มหาวิทยาลัยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นฐานข้อมูล 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ (7.1-2-16) 

  (1)  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนิสิต หลักสูตร บุคลากร และผู้สําเร็จการศึกษา  
  (2) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย และงานสร้างสรรรค์ 
   (3) ระบบสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ  
  (4)  ระบบสารสนเทศด้านห้องสมุด 
 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) และหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

ประเทศชาติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาและเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มีการทําการ
วิจัย และพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อบริการสังคมด้านวิชาการ องค์ความรู้ใหม่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่สังคมโดยรวม (7.1-6-2) ดังนี้ 

  (1) การจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Research and 
Consulting Centre) เพื่อดําเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และบริการสู่สังคม ซึ่งจะช่วยขับเคล่ือนการเตรียม 
ความพร้อมแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการด้านการขนส่งทางอากาศให้สามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบัน และสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

  (2) การจัดงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23–27 สิงหาคม  
พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้จัดนิทรรศการเชิงประยุกต์ งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยอ้อยเพื่อการกินดีอยู่ดี” และ
จัดการประชุม เรื่อง บริการของระบบนิเวศและการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Ecosystem Services and the Economics of Ecosystems and Biodiversity : TEEP)  
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  (3) มหาวิทยาลัยจัดงานเกษตรแฟร์ ในวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ 
ด้านการเกษตร เผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร รวมถึงเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ผลงานด้านการเกษตรสู่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก และประสานสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักการมีส่วนร่วม (participation) 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม 

โดยได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยเห็นได้จากระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่กําหนดให้มีผู้แทนบุคลากรอยู่ในคณะกรรมการต่างๆ นั้นด้วย เช่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต คณะกรรมการประจําคณะและหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยในส่วนของ 
สภามหาวิทยาลัยนั้น กําหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ได้ร่วมในการกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึง
รับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างโปร่งใส  

  สําหรับการดําเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสําคัญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างสม่ําเสมอ โดยใช้ช่องทางการส่ือสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(KU Webmail) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย บอร์ดประชาสัมพันธ์ จอ LED และเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น ข้อมูล
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ข้อมูลรายจ่ายโครงการก่อสร้างและการจัดหาครุภัณฑ์ เป็นต้น (7.1-3-3) 

   นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินการพิจารณาข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามข้อเสนอขององค์การนิสิต คณะกรรมการองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น ในการดําเนินงานองค์การนิสิต 
คณะกรรมการองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
บริหารและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (7.1-6-3) 

 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)   
  สภามหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจให้ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะทํางานจัดทําร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก และอธิการบดี ดําเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่แทน 
ตามอํานาจหน้าที่ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อดําเนินการตามหน้าที่ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด (7.1-6-4) 

  อธิการบดีมีการมอบอํานาจให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้ช่วยรองอธิการบดีช่วย 
ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย 
ภารกิจ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (7.1-6-5) 

 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักนิติธรรมเป็นหลักในการบริหาร

จัดการ ตลอดจนคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีระบบพิทักษ์คุณธรรมขึ้น  
เพื่อเป็นหลักประกันที่จะให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยตามกระบวนการ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิดทางวินัย หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาชุดหนึ่ง  
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีมูลหรือไม่ประการใด ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้ง หรือแสดง
พยานหลักฐานในการหักล้างข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ 
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  กรณีที่คณะกรรมการฯ วินิจฉัยแล้วว่า ข้อกล่าวหามีมูลและมีคําส่ังลงโทษทางวินัย หากผู้ถูกลงโทษ 
ทางวินัย ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว สามารถยื่นอุทธรณ์คําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น  
ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น 
ระบบพิทักษ์คุณธรรมดังกล่าว จึงเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และเป็นไป
ตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใส (7.1-6-6) 

 หลักความเสมอภาค (Equity) 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับหลักความเสมอภาค ทั้งในด้านการศึกษา การบริหาร และ 

การให้บริการ โดยได้สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
อย่างเสมอภาค โดยในคณะผู้บริหารจะมีองค์ประกอบจากบุคลากรที่มาจากสายวิชาการ และสายสนับสนุนและ 
ช่วยวิชาการ รวมถึงการรับบุคคลเข้าทํางาน มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถในตําแหน่งต่างๆ สมัคร
และรับการคัดเลือก โดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สภาพ 
ทางกาย ตลอดจนฐานะทางสังคม และเม่ือผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล้ว ล้วนมีโอกาสได้รับ 
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามความสามารถและความรู้ของตนอย่างเท่าเทียมกัน  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ เ ล็งเห็นถึงความสําคัญของนิสิตพิการและนิสิตที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ ซึ่งเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมาก ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงได้พิจารณาอนุมัติประกาศฯ เรื่อง การจัดบริการเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิต
พิการ และนิสิตโครงการดําเนินการจัดการศึกษา การวิจัยติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนได้ทราบ และถือปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกับนิสิต 
คนอื่นๆ (7.1-6-7) 

  นอกจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้เข้าศึกษาในสาขาวิชา 
ต่างๆ อย่างเสมอภาคกัน และยังมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวหรือหรือรับบริการจากมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน เช่น  
การให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล ป้ายส่ือประชาสัมพันธ์ จอ LED การรายงานผ่าน KU Online จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (KU Webmail) การให้บริการร้านอาหารในช่วงเย็นและคํ่า (KU Night Food) ตลอดจนการให้บริการ 
รถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น  

 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการนําหลักการตัดสินโดยฉันทามติมาใช้

ในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล ตัวอย่างที่แสดงถึงการยึดหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ คือ กระบวนการตัดสินพิจารณาข้อเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดี ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนที่ประชุมสําคัญของ
มหาวิทยาลัย ล้วนยึดถือหลักมุ่งเน้นฉันทามติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่างๆ 
ทั้งประเด็นเชิงนโยบาย การบริหาร หรือการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยอาศัยฉันทามติในที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลัก
เหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม โดยไม่ต้องใช้วิธีลงมติโดยเสียงข้างมากเป็นข้อยุติของ
ที่ประชุม ยกเว้นในเรื่องที่มีการกําหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบที่กําหนดให้ดําเนินการลงมติด้วยวิธีการลงคะแนน 
โดยใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน (7.1-6-8) 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
เป็นการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  
พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) กําหนด และเป็นการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศ 
ลงวันที่ 30 กันยายน พ .ศ .2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และ 
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ตามประกาศ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากภายนอก 3 ท่าน เป็นกรรมการ และมีกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ  
    การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร 
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน  

  ในการประเมิน คณะกรรมการฯ ยึดวัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นกรอบในการดําเนินงาน และกําหนด
กรอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งอ้างอิงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี รวม 4 ประเด็น คือ (1) ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีแถลงต่อ 
สภามหาวิทยาลัย (2) ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด (3) ผลการดําเนินงานตามระบบ 
การประกันคุณภาพ และ (4) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของทุกวิทยาเขต หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ฝ่ายหรือเทียบเท่า  
มีการสัมภาษณ์ระดับคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก หรือเทียบเท่า คณาจารย์ บุคลากรสายช่วยวิชาการและ 
สายสนับสนุน ซึ่งครอบคลุมทั้งบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ รวมทั้งมีการสัมภาษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต โดยการสุ่มตัวอย่างจากคณะ แยกตาม
กลุ่มสาขาวิชาการ ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ สําหรับการสุ่มตัวอย่างจาก
สํานัก สถาบัน แยกตามกลุ่มวิจัยและกลุ่มบริการวิชาการ โดยในการสัมภาษณ์มีบุคลากรและนิสิตร่วมให้ข้อมูล รวมทั้งส้ิน 
110 คน  
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้พิจารณารายงานผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยมีสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีในภาพรวมได้คะแนน 97 จากคะแนนเต็ม 100 (คิดเป็นร้อยละ 97.00) อยู่ในเกณฑ์  
“ดีมาก” และเทียบเป็น 4.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 (7.1-7-1) 
              นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลัยได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
และผู้อํานวยการสํานัก โดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก (7.1-2-15) เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก อย่างเป็นระบบ โดยดําเนินการดังนี้ 
 1) เชิญผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งใหม่มาร่วมหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการนําเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
การจัดทําแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน 4 ปี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 2) วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษาล่าสุด การเยี่ยมชม
หน่วยงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการประเมินออนไลน์ที่ประเมินโดยบุคลากรและนิสิต โดยการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งครบรอบปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ตามกรอบที่ได้นําเสนอนโยบายและ
วิสัยทัศน์ตอ่สภามหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการติดตามฯ กําหนด ใน 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 วิเคราะห์และประเมินจากเอกสาร ได้แก่ รายงานผลการดําเนินงานตามรอบปี รายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษาล่าสุด การเยี่ยมชมหน่วยงาน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

 ส่วนที่ 2  พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยบุคลากร และนิสิต 
  ในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการติดตามฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน 7 ครั้ง รวมทั้งส้ิน 45 ราย (7.1-7-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
 

เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ. ที่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
7.1-1-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.1-1-3 รายงานการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
7.1-2-1 นโยบายของคณะกรรมการนโยบายร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร ท้ัง 7 ชุด 
7.1-2-2 ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556–2565)   
7.1-2-3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดยุทธศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งแผ่นดินไทย” 
7.1-2-4 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมการเพ่ือปรับโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
7.1-2-5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556–2560 
7.1-2-6 - แนวทางการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

- แนวทางการบริหารจัดการทางวิชาการ 
7.1-2-7 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับโครงสร้างหน่วยงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
7.1-2-8 แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557–2560 (ระยะ 4 ปี) 
7.1-2-9 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557–2560 และ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2559 
7.1-2-10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.1-2-11 ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่ืองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (participation) ของบุคลากรในองค์กร 
7.1-2-12 เร่ืองเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการรายงานวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยงานและของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
7.1-2-13 การประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Council Retreat) ระหว่างกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก 
7.1-2-14 - ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- คําสั่งฯ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 
- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
  ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก  
- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7.1-2-15 นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารตามแผนพัฒนาหน่วยงานในระยะ 4 ปี 
7.1-2-16 ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
7.1-3-1 วาระติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 
7.1-3-2 ปฏิทินการประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556 และ 2557 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-3-3 การเผยแพร่และส่ือสารแผน และรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (KU Webmail)  
7.1-4-1 - ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ท่ีสมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- ประกาศฯ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

7.1-4-2 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
7.1-5-1 - แผนปฏิบัติราชาการ  4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 – 2558 
7.1-6-1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555    
7.1-6-2 - การจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Research and  

  Consulting Centre) 
- การจัดงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) 
- งานเกษตรแฟร์ ในวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
  จังหวัดสกลนคร 

7.1-6-3 ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
7.1-6-4 - ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยสภามหาวิทยาลัย 

- การมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 
7.1-6-5 คําสั่งแต่งต้ังรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี และการมอบอํานาจ 
7.1-6-6 - ประกาศฯ แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 

- ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  
- ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2552 
- ข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
- ข้อบังคับว่าด้วยอํานาจการสั่งลงโทษวิธีการออกคําสั่งและการแกไ้ขคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  
  พ.ศ. 2553 
- ข้อบังคับว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

7.1-6-7 ประกาศฯ เร่ือง การจัดบริการเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิตพิการ และนิสิตโครงการดําเนินการ
จัดการศึกษา การวิจัยติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7.1-6-8 ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
7.1-7-1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
7.1-7-2 รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ 

ผู้อํานวยการสํานัก 
แหล่งข้อมูล  :  กองกลาง   
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองกลาง 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที ่7.2 :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
เป้าหมาย                  :  5 ข้อ 
       
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย 

  2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ 
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

  3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5. 
 

มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการดําเนินงานการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้  
ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําหน้าที่ดําเนินการ
กําหนดนโยบาย และผลักดันการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (7.2-1-1) และมีการประชุมเพื่อกําหนดนโยบาย 
เป้าหมายในการจัดการความรู้ และปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยแผนการจัดการความรู้ได้จัดทําภายใต้กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ. 2556-2560 ซึ่งได้
กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ผลิตบัณทิตที่มีความรู้และคุณธรรม สร้างความ
เข้มแข็งด้านการวิจัย  มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย และพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (7.2-1-2)  
 สําหรับปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการความรู้ โดยนําเป้าหมาย 
ตามแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ประเด็น ได้แก่ ผลิตบัณทิตที่มีความรู้และคุณธรรม สร้างความ
เข้มแข็งด้านการวิจัย พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  มากําหนดไว้ในโครงการ 1 KM 
1 หน่วยงาน และถ่ายทอดให้หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก วางแผนและดําเนินการ (7.2-1-3)   

โดยในระดับคณะมุ่งเน้นการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณทิตและด้านการวิจัย  สําหรับสถาบัน สํานัก และ
หน่วยงานอื่นๆ ให้ดําเนินการจัดการความรู้ตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมอบให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางทําหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
และติดตามการจัดการความรู้ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 
2556 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพื่อรายงานผลการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2555 การชี้แจง 
แนวทางการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2556 และรายละเอียดโครงการ 1 KM 1 หน่วยงาน การจัดโครงการสัมมนา 
KU-KF (KU-Knowledge Facilitator)  โครงการ KU-KM  Mart การจัดโครงการประกวด KU-KM  Motto และโครงการ KU-KM 
Day ครั้งที่ 2 (7.2-1-4) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการความรู้ได้เป็นระบบและพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ สําหรับมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม และส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย อยู่ระหว่างการส่งเสริม
ให้มีการจัดการความรู้ในรอบปีถัดไป 
    2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน และได้ดําเนินการจัดการความรู้โดยกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม ดังนี้ (7.2-2-1) 

1)  ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม  
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาจารย์และนิสิต 

 2)  ประเด็นความรู้ด้านสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย 

3)  ประเด็นความรู้ด้านพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  
มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมการแบ่งปัน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งจัดโดยหน่วยงานย่อยและเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด ตามนโยบายการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ 
CSRM Model ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น คือ ถอดความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ นําไปใช้ และบํารุงรักษา ตามประเด็นความรู้ ดังนี้  

3.1 ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ 
- เทคนิคการสอนอย่างไร ให้นิสิตมีความสนใจในการเรียน (7.2-3-1) 
- โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ (7.2-3-2) 
- การจัดทําเว็บไซต์สําเร็จรูปด้วยซอฟแวร์ CMS (7.2-3-3) 
- การประเมินผลการเรียน (7.2-3-4) 

3.2   ประเด็นความรู้ด้านสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย  ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ 
- เขียนโครงการขอทุนวิจัยอย่างไรให้โดนใจ Reader  (7.2-3-5) 
- รวมพลคนรักงานวิจัย (7.2-3-6) 
- ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (7.2-3-7) 
- การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (7.2-3-8) 
- แนวทางและข้อปฏิบัติของการทําวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (7.2-3-9) 

1.3 ประเด็นความรู้ ด้านพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อ มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสูง   
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ 

- การบริการและคุณภาพที่ดีขึ้น (7.2-3-10) 
- โครงการพัฒนาระบบการลาออนไลน์ (7.2-3-11) 
- How to get ready for AEC (7.2-3-12) 
- การเตรียมตัวเล่มหนังสือและวารสาร (7.2-3-13) 
- บริการยืมคืนอย่างไรให้ถูกใจผู้ใช้ (7.2--3-14) 
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ประเด็นความรู้ หัวขอ้ วิธีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ด้านการผลิตบณัฑิต
ที่มีความรู้และ 
มีคุณธรรม 

1. เทคนิคการสอน
อย่างไร ให้นิสิตมี
ความสนใจในการ
เรียน  

ประชุมแลกเปล่ียนและทบททวนองค์ความรู้ความรู้ด้านเทคนิค
การสอน และแนวปฏิบัติที่ใช้ในการเรียนการสอน จากที่ได้ดําเนินการ
ไว้ในปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. โครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ 

จัดกิจกรรม  โครงการบูรณาการงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
โดยแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และบุคลากรและ
ถอดความรู้ในลักษณะเสวนากลุ่ม  

3. การจดัทําเว็บไซต์
สําเร็จรูปด้วย
ซอฟแวร์ CMS 

จัดตั้ง Cop ในการแลกเปล่ียนรู้โดยการจัดการฝึกอบรม 
 

4. การประเมินผล
การเรียน 

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเวทีการสัมมนา 
 

ด้านสร้างความ
เข้มแขง็ด้านการวิจัย 

1. เขียนโครงการ 
ขอทุนวิจัยอย่างไร
ให้โดนใจ Reader 

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์
ตรงเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบแนวทางการเขียน Proposal ที่ดี 
สามารถเสนอขอทุนโครงการวิจัย และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับ
ทุน  

2. รวมพลคนรกั
งานวิจัย 

- ประชุมเพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อจัดการความรู้ 
เทคนิค การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

- รวบรวมรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ
ในแต่ละสาขาวิชา พร้อมจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ 

- จัดทํา Cop รวมพลคนรักงานวิจัย แลกเปล่ียนเรียนรู้บนเว็บไซต์ 
- จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใต้โครงการรวมพลคนรักวิจัย 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย
ร่วมกัน และเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  

3. ข้อมูลแหล่งทุน
วิจัยในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์

จัดตั้ง Cop เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะ
การจัดโครงการอบรมระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรสายวิชาการ
ที่สนใจในการหาแหล่งทุน   

4. การสืบค้นฐาน 
ข้อมูลวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ์

จัดโครงการเสรมิสร้างนักวิจัย เพื่อเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้
ระหว่างเช่ียวชาญและบุคลากรที่มีผลงานวิจัย 
 

5. แนวทางและข้อ
ปฏิบัติของการทํา
วิจัยในห้อง 
ปฏิบัติการวจิัย 

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุมภาควิชาระหว่างคณาจารย์ 
นักวิทยาศาสตร์และบุคลากร 
 

ด้านพัฒนาระบบ
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูง 

1. การบริการและ
คุณภาพที่ดีขึ้น  

- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ผ่ านการแลกเป ล่ียนเรียนรู้ 
การประชุม การปฏิบัติงานจริงและกลุ่มสนทนา 

- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ผ่าน Internet ของหน่วยงาน 
- ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรภายนอก 
-  
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ประเด็นความรู้ หัวขอ้ วิธีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนา

ระบบการลา
ออนไลน์  

- ศึกษารูปแบบระบบการลาแบบที่มีการปฏิบัติโดยใช้เอกสาร 
ศึกษาระเบียบราชการ 

- จัดทําร่างคู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติในการลาออนไลน์ 
- ให้ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้งาน โดยเริ่มจากสํานักงาน

เลขานุการเป็นหน่วยงานนําร่องในการดําเนินกิจกรรม  
3. How to get 

ready for AEC? 
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ AEC  ระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากร  

4. การเตรียมตัวเล่ม
หนังสือและ
วารสาร 

จัดตั้ง Cop ของกลุ่มจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5. บริการยืมคืน
อย่างไรใหถู้กใจ
ผู้ใช้ 

มีการถ่ายทอดความรู้แนวทางการปฏิบัติให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อทบทวนความถูกต้อง ทันสมัย เพื่อเป็นแนวทาง
ที่ดีมีประสิทธิภาพ 

 

 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเผยแพร่ผ่าน 
ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้สามารถเข้าถึงความรู้นั้นๆ ได้ตามประเด็นความรู้ดังนี้ 

ประเด็นความรู้ หัวขอ้ วิธีการรวบรวมความรู้ 
ด้านการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้
และมีคุณธรรม 
 
 
 

1. เทคนิคการสอน
อย่างไร ให้นิสิตมี
ความสนใจในการ
เรียน  

รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนแลกเปล่ียนจากคณาจารย์ และ
เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะ (7.2-4-1) 

2. โครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ 

รวบรวมองค์ความรู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของคณะ (7.2-4-2) 

3. การจดัทําเว็บไซต์
สําเร็จรูปด้วย
ซอฟแวร์ CMS 

รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่
ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะ (7.2-4-3) 

4. การประเมินผลการ
เรียน 

รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของคณะ (7.2-4-4) 

ด้านสร้างความ
เข้มแขง็ด้านการ
วิจัย 

1. เขียนโครงการ 
ขอทุนวิจัยอย่างไร
ให้โดนใจ Reader  

รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เขียนเป็นลายลักษณ์
อักษรเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM กองการเจ้าหน้าที่ 
(7.2-4-5) 

2. รวมพลคนรกั
งานวิจัย 

รวบรวมองค์ความรู้ที่ ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้จัดเก็บเป็น
ลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ (7.2--6) 

3. ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย
ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์

รวบรวมองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ
จดหมายข่าวของคณะ (7.2-4-7) 
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ประเด็นความรู้ หัวขอ้ วิธีการรวบรวมความรู้ 
4. การสืบค้นฐาน 

ข้อมูลวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ์

รวบรวมองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะ 
(7.2-4-8)  

5. แนวทางและข้อ
ปฏิบัติของการทํา
วิจัยในห้อง 
ปฏิบัติการวจิัย 

รวบรวมองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะ 
(7.2-4-9) 

ด้านพัฒนาระบบ
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์การที่
มีขีดสมรรถนะสูง 

1. การบริการและ
คุณภาพที่ดีขึ้น  

- จัดทํารายงานคู่มือองค์ความรู้ในองค์กร 
- จัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในระบบ Intranet ของหน่วยงาน (7.2-4-10) 

2. โครงการพัฒนา
ระบบการลา
ออนไลน์  

จัดทําคู่มือการใช้งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติระบบการลาออนไลน์ เผยแพร่
ผ่านระบบ E–Office (7.2-4-11) 

3. How to get 
ready for AEC  

รวบรวมองค์ความรู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ KM 
กองการเจ้าหน้าที่ (7.2-4-12) 

4. การเตรียมตัวเล่ม
หนังสือและวารสาร 

จัดทําคู่มือการทํางาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียม
ตัวเล่มหนังสือและวารสารของสํานักหอสมุดนําไปปฏิบัติ (7.2-4-13) 

5. บริการยืมคืน
อย่างไรใหถู้กใจผู้ใช้ 

รวบรวมความรู้เผยแพร่ให้แก่บุคลากรสํานักหอสมุดที่ปฏิบัติงานหน้าที่
งานยืม-คืน นําไปปฏิบัติจริง (7.2-4-14) 

 5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้เกิด 
การจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ 1 KM 1 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมายน้ัน 
หน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการจัดการความรู้ และบุคลากร มก. ได้มีการนําความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่เผยแพร่ 
ในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์ต่างๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ตามประเด็นความรู้ ดังนี้ 

ประเด็นความรู้ หัวขอ้ การนําความรู้ไปใช้ 
ด้านการผลิตบณัฑิต
ที่มีความรู้และมี
คุณธรรม 
 
 

1. เทคนิคการสอน
อย่างไร ให้นิสิตมี
ความสนใจในการ
เรียน  

คณาจารย์ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์นําความรู้ไปใช้ในการเรียน  
การสอน (7.2-5-1) 

2. โครงการเชียง
เครือตําบลสุข
ภาวะต้นแบบ 

คณะสาธารณะสุขศาสตร์ นําโครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ ให้บริการวิชาการกับชุมชน โดยบูรณาการเป็นระยะที่ 1 
(7.2-5-2) 

3. การจดัทําเว็บไซต์
สําเร็จรูปด้วย
ซอฟแวร์ CMS 

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาที่ เข้าร่วมโครงการ
นําความรู้ไปใช้โดยมีระบบพื่เล้ียงให้คําปรึกษาในระหว่างการนํา
ความรู้ไปใช้ (7.2-5-3) 

4. การประเมินผล
การเรียน 

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์นําความรู้ไปใช้การประเมินผลการเรียน 
(7.2-5-4) 

ด้านสร้างความ
เข้มแขง็ด้านการวิจัย 

1. เขียนโครงการขอ
ทุนวิจัยอย่างไรให้
โดนใจ Reader   

บุคลากรท่ีเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้นําองค์ความรู้ ไปใช้
ในการเขียนโครงการขอทุนวิจัย (7.2-5-5) 
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ประเด็นความรู้ หัวขอ้ การนําความรู้ไปใช้ 
2. รวมพลคนรกั

งานวิจัย 
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นําความรู้ไปใช้ในการ
เขียนโครงการวิจัยโดยมีระบบการให้คําปรึกษาสําหรับนักวิจัย
หน้าใหม่เพื่อให้คําแนะนําระหว่างที่นําความรู้ไปใช้ (7.2-5-6) 

3. ข้อมูลแหล่งทุน
วิจัยในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์

- บุคลากรสายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชานําความรู้ไปใช้
ในการหาแหล่งทุนวิจัย  

- มีระบบพี่เล้ียงเพื่อเป็นที่ปรึกษาการนําความรู้ไปใช้ (7.2-5-7) 
4. การสืบค้น

ฐานข้อมูลวิจยั
ทางวทิยาศาสตร ์

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา นําความรู้ไปใช้ในการสืบค้นข้อมูล
(7.2-5-8) 

5. แนวทางและข้อ
ปฏิบัติของการ 
ทําวิจัยในห้อง 
ปฏิบัติการวจิัย 

คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
นําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานวิจัย (7.2-5-9) 

ด้านพัฒนาระบบการ
เรียนรู้เพื่อมุง่สู่การ
เป็นองค์การที่มขีีด
สมรรถนะสูง 

1. การบริการและ
คุณภาพที่ดีขึ้น  

บุคลากรสถานพยาบาลถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรใหม่นําไปใช้
ในการปฏิบัติงาน (7.2-5-10) 

2. โครงการพัฒนา
ระบบการลา
ออนไลน์  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประกาศใช้ระบบ
ลาออนไลน์  (7.2-5-11) 

3. How to get 
ready for AEC? 

หน่วยงานและบุคลากรที่เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้นําองค์ความรู้
ไปใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ AEC (7.2-5-12) 

4. การเตรียมตัวเล่ม
หนังสือและ
วารสาร 

บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน นําความรู้ไปใช้และจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานจากการนําความรู้ไปใช้ (7.2-5-13) 

5. บริการยืมคืน
อย่างไรใหถู้กใจ
ผู้ใช้ 

บุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน ที่เข้าร่วมกิจกรรม นําความรู้
ไปใช้ในการให้บริการ (7.2-3-14) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ    

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ     

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ. ที่ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  บรรลุ 
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รายการเอกสาร 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.2-1-2 แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มก. พ.ศ. 2556–2560  
7.2-1-3 โครงการจัดการความรู้ 1 KM 1 หน่วยงาน 
7.2-1-4 -โครงการสัมมนา เร่ือง แนวทางการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

-โครงการสัมมนา KU-KF 
-โครงการ KU-KM Mart  
-โครงการประกวด KU-KM Motto 

7.2-2-1 การจัดการความรู้ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และมีคุณธรรม ประเด็นความรู้
ด้านสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย และประเด็นความรู้ ด้านพัฒนาระบบการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ 

7.2-3-1 รายงานการทบทวนองค์ความรู้ เร่ือง เทคนิคการสอนอย่างไร ให้นิสิตมีความสนใจในการเรียน 
7.2-3-2 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 
7.2-3-3 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง การจัดทําเว็บไซต์สําเร็จรูปด้วยซอฟแวร์ CMS 
7.2-3-4 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง การประเมินผลการเรียน 
7.2-3-5 โครงการ KU-KM Mart เร่ือง เขียนโครงการขอทุนวิจัยอย่างไรให้โดนใจ Reader 
7.2-3-6 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง รวมพลคนรักงานวิจัย 
7.2-3-7 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง  ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
7.2-3-8 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
7.2-3-9 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง แนวทางและข้อปฏิบัติของการทําวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
7.2-3-10 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง การบริการและคุณภาพท่ีดีข้ึน 
7.2-3-11 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง โครงการพัฒนาระบบลาออนไลน์ 
7.2-3-12 โครงการ KU-KM Mart เร่ือง  How to get ready for AEC? 
7.2-3-13 รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง การเตรียมตัวเล่มหนังสือและวารสาร 
7.2-3-14  รายงานผลการจัดการความรู้ เร่ือง บริการยืมคืนอย่างไรให้ถูกใจผู้ใช้ 
7.2-4-1 องค์ความรู้ เร่ือง เทคนิคการสอนอย่างไร ให้นิสิตมีความสนใจในการเรียน 
7.2-4-2 องค์ความรู้ เร่ือง โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ   
7.2-4-3 องค์ความรู้ เร่ือง การจัดทําเว็บไซต์สําเร็จรูปด้วยซอฟแวร์ CMS 
7.2-4-4 องค์ความรู้ เร่ือง การประเมินผลการเรียน 
7.2-4-5 องค์ความรู้ เร่ือง เขียนโครงการขอทุนวิจัยอย่างไรให้โดนใจ Reader 
7.2-4-6 องค์ความรู้ เร่ือง เทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
7.2-4-7 องค์ความรู้ เร่ือง ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
7.2-4-8 องค์ความรู้ เร่ือง การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
7.2-4-9 องค์ความรู้ เร่ือง แนวทางและข้อปฏิบัติของการทําวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
7.2-4-10 คู่มือองค์ความรู้ในองค์กร 
7.2-4-11 องค์ความรู้ เร่ือง คู่มือการใช้งานขั้นตอนการปฏิบัติในการลาออนไลน์ 
7.2-4-12 องค์ความรู้ เร่ือง  How to get ready for AEC? กระบวนการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 

แก่บุคลากรเพ่ือเข้าสู่ AEC 
7.2-4-13 องค์ความรู้ เร่ือง การเตรียมตัวเล่มหนังสือและวารสาร 
7.2-4-14 องค์ความรู้ เร่ือง บริการยืมคืนอย่างไรให้ถูกใจผู้ใช้ 
7.2-5-1 คณาจารย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณาจารย์ภายนอกนําความรู้ เร่ือง เทคนิคการสอนอย่างไร 

ให้นิสิตมีความสนใจในการเรียนไปใช้ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-5-2 การดําเนินงาน โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ และผลการดําเนินงาน 
7.2-5-3 ผลสัมฤทธ์ิการจัดการความรู้ เร่ือง เวปไซด์อาจารย์ สื่อการสอนออนไลน์ 
7.2-5-4 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์นําความรู้ไปใช้จัดกิจกรรมเพื่อการประเมินผลการเรียน 
7.2-5-5 สรุปผลการนําความรู้ไปใช้หลังการร่วมโครงการ Ku-Km Mart เร่ือง  เขียนโครงการขอทุนวิจัยอย่างไร

ให้โดนใจ Reader 
7.2-5-6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์จัดทําเว็บไซต์การให้คําปรึกษาสําหรับนักวิจัย 
7.2-5-7 จัดระบบพ่ีเลี้ยงเป็นท่ีปรึกษาในขณะนําความรู้ไปใช้ 
7.2-5-8 จํานวนนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาท่ีมีความสนใจนําความรู้ไปใช้ 
7.2-5-9 คณาจารย์ บุคลากร และนักวิทยาศาสตร์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์นําความรู้ในการจัดการของเสีย

ออกจากห้องปฏิบัติการวิจัย ในกิจกรรม Big cleaning 
7.2-5-10 รายงานผลการจัดการความรู้แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานพยาบาล 
7.2-5-11 รายงานการประเมินผลการนําระบบการลาออนไลน์ ไปใช้ ของสถาบันค้นคว้าและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
7.2-5-12 ประเมินผลการจัดโครงการ KU-KM Mart เร่ือง “How to get ready for AEC?”  

หัวข้อ การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
7.2-5-13 รายงานสรุปผลการดําเนินงานจากการนําความรู้ไปใช้ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ท่ีเกิดข้ึน ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
7.2-5-14 สรุปผลการนําความรู้ไปใช้ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

แหล่งข้อมูล : คณะ สถาบัน สํานัก 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล : กองการเจ้าหน้าท่ี 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
เป้าหมาย : 5 ข้อ   
   

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  4. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

ระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ โดยมีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (7.3-1-1 ถึง 7.3-1-17) 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2555-2558 (7.3-1-18) ประกอบด้วย  
5 ยุทธศาสตร์ โดยระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556–2565 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (7.3-1-22) และ 
ได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2558 มีความสอดคล้อง 
กับนโยบายด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปี พ.ศ. 2557-2558 ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555-
2558 กับนโยบายด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (7.3-1-16) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุม 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ได้  ได้แก่ ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย (KU_Forest) ระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัย (KURX) สารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
กองแผนงาน ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบ ERP (7.3-2-1) เป็นต้น ให้เป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในภาพรวมของทุกวิทยาเขต ดังนี้ 
              3.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 3.1.1 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศนิสิตภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินจากนิสิต 4 คณะ จํานวน 3,489 คน  
ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับดี (7.3-3-1) 

3.1.2 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบบันทึกตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 
2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินจากผู้บันทึกข้อมูล 7 หน่วยงาน
จํานวน 162 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับดี (7.3-3-2) 
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 3.1.3 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบรับเข้าศึกษา (Admission online) ปีการศึกษา2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินจากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 969 คน 
ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับดี (7.3-3-3) 

3.1.4  การประเมินความพึงพอใจต่อระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 19 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับดี (7.3-3-4) 

3.1.5 การประเมินความพึงพอใจการสอนของอาจารย์ผู้สอน วิทยาเขตศรีราชา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556  
ครั้งที่ 1 นิสิตที่เข้าประเมินจํานวน 8,323 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากับ 4.50 ครั้งที่ 2 นิสิตที่เข้า
ประเมินจํานวน 8,586 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากับ 4.53 ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ในภาพรวมเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับดีมาก (7.3-3-6) 

3.1.6 การประเมินความพึงพอใจการสอนของอาจารย์ผู้สอน วิทยาเขตศรีราชา ประจําภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2556  ครั้งที่ 1 นิสิตที่เข้าประเมินจํานวน 8,323 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
เท่ากับ 4.52 ครั้งที่ 2 นิสิตที่เข้าประเมินจํานวน 8,606 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.53  
ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับดีมาก (7.3-3-7) 

3.1.7 การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบเกรดออนไลน์ มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 101 คน  
ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับดี (7.3-3-8) 

3.2  ด้านการบริหารจัดการ 
3.2.1 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบกู้ยืมเพื่อการศึกษา มก.ฉกส. ปีการศึกษา 255 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินจากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 371 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับดี (7.3-3-5) 

3.2.2 ความพอเพียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการส่วนกลางระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2556  
มีนิสิตตอบแบบสอบถามจํานวน 8,879 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.90  อยู่ในระดับดี  
(7.3-3-9) 

3.2.3 ระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วถึงทุกหน่วยงานและสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้สะดวก ปีการศึกษา 2556 
มีนิสิตตอบแบบสอบถามจํานวน 9,068 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.62  
อยู่ในระดับดี  
             3.2.4 การให้บริการปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 
มีนิสิตตอบแบบสอบถามจํานวน 8,452 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.88 อยู่ใน
ระดับดี  
          3.2.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ 
http://www.person.ku.ac.th/evaluat/post.php มีผู้มาประเมินจํานวน 228 คน ผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความ 
พึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับดี (7.3-3-10) 
               3.3  ด้านการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
           3.3.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศภาวการณ์หางานทําของบัณฑิต โดย
ประเมิน ผ่านเว็บไซต์  http://www.planning.ku.ac.th/question/work_ku/first_menu_work_ku.html มี ผู้มา
ประเมินจํานวน 618 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับดี (7.3-3-11) 
               3.4  ด้านการเงิน 
              3.4.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศการเงินอุดมศึกษา โดยประเมินผ่าน
เว็บไซต์ http://www.planning.ku.ac.th/question/finance/first_question_finance.html มีผู้มาประเมินจํานวน
21 คน ซึ่งผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับดี (7.3-3-12) 
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 4.  มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในปีการศึกษา 
2556 หลังจากมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศได้มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (7.3-4-1) ดังนี้ 
          4.1  การประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการปรับปรุงระบบ ได้แก ่
                4.1.1  การลงทะเบียนเพิ่มการตรวจสอบวิชาพื้นฐานของแต่ละรายวิชา 
                4.1.2  ตารางเรียนนิสิตรายบุคคล 
                4.1.3  ระบบบันทึกข้อมูลรายวิชา 
           4.2  การประเมินความพึงพอใจต่อระบบบันทึกตารางเรียนตารางสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการปรับปรุงระบบ ได้แก่ 
                4.2.1  เพิ่มส่วนบันทึกตารางสอบ 
                4.2.2  ปรับปรุงรายงานตารางเรียนตารางสอบ 
                4.2.3  สําหรับภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ให้นําข้อมูลตารางเรียนของ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 
เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
                4.2.4  ปรับปรุงลําดับการเข้าบันทึกข้อมูลปีการศึกษา 2556 บันทึกข้อมูล ได้พร้อมกัน ทุกสาขาวิชา 
                4.2.5  บันทึกข้อมูลและตรวจสอบแก้ไขตามลําดับ ที่คณะกรรมการบันทึกตารางเรียนต้องการ 
  4.3  การประเมินความพึงพอใจต่อระบบรับเข้าศึกษา (Admission online) ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการปรับปรุงระบบ ได้แก่ 
                4.3.1  ปรับปรุงการจัดทํารายงานให้รวดเร็วมากขึ้น 
                4.3.2  ปรับปรุงเว็บไซต์และเมนูการใช้งาน 
           4.4   การประเมินความพึงพอใจต่อระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการ
ปรับปรุงระบบ ได้แก่ 
               4.4.1  รายงานข้อมูลลําดับการปลดล็อค แบบละเอียด 
           4.4.2  จัดทํารายงานประวตัิการกําหนดสิทธิก์ารลงทะเบียนของผู้ใชร้ะบบแต่ละคน  แต่ละรายการของ
นิสิต 
 4.5 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบกู้ยืมเพื่อการศึกษา มก.ฉกส ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการปรับปรุงระบบ ได้แก่  
                4.5.1  เพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้ทั้ง 4 วิทยาเขต 
                4.5.2  เพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานที่เป็นผู้กู้ยืม) 
             4.6  การประเมินความพึงพอใจการสอนของอาจารย์ผู้สอน วิทยาเขตศรีราชา ประจําภาคต้นและ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 มีการปรบัปรุงระบบ (7.3-4-2) ได้แก่ 
  4.6.1 คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมของหลักสูตร ภายใต้การกํากับดูแลของทีมงานจัดการศึกษาในหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นตัวแทนจากสาขาต่างๆ ทําหน้าที่ในการติดตาม การปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาระบบ
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการ
ดําเนินการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) เพื่อนําผลที่ได้พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
  4.6.2 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกรายวิชา ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน การสรปุผลการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ การประเมินผลรายวิชาตลอดจนแผน
ปรับปรุงในระบบ มคอ. ออนไลน์  
                  4.6.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้มีการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ทุกภาคการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทํา
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แผนปรับปรุงการพัฒนาการสอน ภาคปลาย โดยพิจารณาจะผลการประเมินการสอนออนไลน์ โดยนิสิตที่มีทุกภาค
การศึกษา ภาคละสองครั้ง และได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในแต่ละหลักสูตรจัดทําสรุปผลเพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัย 
                สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ มีการรายงานผลคะแนนของนิสิต และผู้สอนแต่ละรายวิชาได้ทําแบบ
ประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงให้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556    
                 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม มีการรายงานผลการประเมิน
ผู้สอนแต่ละรายวิชา และประชุมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
          4.7  การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบเกรดออนไลน์ (7.3-4-3) มีการปรับปรุงระบบ ได้แก่                          
        4.7.1 กองบริการการศึกษา ขอเพิ่มสิทธิ์ให้หัวหน้าภาควิชามองเห็นข้อมูลการส่งคะแนนของอาจารย์
ในสังกัดฝ่ายสารสนเทศได้พัฒนารายงานเว็บเพจ แสดงรายช่ืออาจารย์ผู้กรอกคะแนน และวันที่ ส่งคะแนนของแต่ละหมู่
เรียน เลือกดูข้อมูลตามปีและภาคการศึกษา จัดกลุ่มข้อมูลตามสังกัดภาควิชาของอาจารย์ เพื่อให้หัวหน้าภาควิชา
ตรวจสอบการส่งคะแนนของอาจารย์ในสังกัดได้ โดยวางเว็บเพจในระบบปรับปรุงอาจารย์ผู้สอน และเริ่มใช้งานได้ 
ในเดือนมิถุนายน 2556 
 4.7.2 ควรปรับปรุงระบบฯ ให้แสดงข้อมูลเกรดที่สอดคล้องตรงกัน ฝ่ายสารสนเทศได้ปรับปรุงระบบ
เกรดออนไลน์สําหรับนิสิต โดยเปิดให้นิสิตเข้าใช้ระบบเกรดออนไลน์ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย VPN และให้แสดง
ข้อมูลเกรดจากแหล่งข้อมูลเดียวกับระบบสารสนเทศนิสิต เพื่อให้การแสดงผลการเรียนถูกต้องตรงกัน สามารถแสดงผลได้ 
2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้ติดตั้งระบบป้องกันโปรแกรมล็อกอินอัตโนมัติ (Captcha) โดยเริ่มใช้
งานในเดือนมีนาคม 2557 
               4.8     ความพอเพียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการส่วนกลางระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2556 มีการ
ปรับปรุงระบบ ได้แก่ 
     4.8.1  การดําเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 163 เครื่อง 
              4.9  ระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วถึงทุกหน่วยงานและสามารถเช่ือมต่อใช้งานได้สะดวก ปีการศึกษา 
2556 มีการปรับปรุงระบบ ได้แก่ 
              4.9.1 การปรับปรุงเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย และการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square1 (KITs1) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (KITs2) 
             4.10   การให้บริการปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลางมี
การปรับปรุงระบบ ได้แก่ 
              4.10.1  ปรับปรุงอาคารเรียนส่วนกลาง  พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจําอาคารศูนย์เรียน
รวม 1  ศร.2  ศร.3  และ ศร.4 

5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด โดยมีการส่งข้อมูล 
ผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
ด้านนิสิต บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด มีรายละเอียดของผลการดําเนินงาน โดยจัดส่งข้อมูลด้านนิสิต 
บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2556  
เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ นํ า ส่ ง ข้ อ มู ล เ ข้ า ค ลั ง ข้ อ มู ล อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
ที่ http://www.data3.mua.go.th/dataS/ พร้อมแจ้งผลการจัดส่ง ผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร และเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูล (7.3-5-1 ถึง 7.3-5-5) ดังนี้ 
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ข้อมูล กําหนดส่ง การจดัส่ง มก. 
1.  ด้านนิสิต รอบ 1/2555 

30 กรกฎาคม 2556 30 กรกฎาคม 2556 

 รอบ 2/2555 
30 ธันวาคม 2556 28 ธันวาคม 2556 

2.  ด้านบุคลากร 30 กรกฎาคม 2556 23 กรกฎาคม 2556 
3.  ด้านผู้สําเร็จการศึกษา 30 สิงหาคม 2556 29 สิงหาคม 2556 
4.  ด้านภาวะการม ี
    งานทําของบัณฑิต 30 ธันวาคม 2556 19 ธันวาคม 2556 

5. ด้านการเงินอุดมศึกษา 30 ธันวาคม 2556 9 มกราคม 2557 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ. ที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 0005/2554 เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556–2558 

7.3-1-2 รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7.3-1-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 28/2555  เร่ือง คณะกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0052-2555.pdf)  

7.3-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.3-1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 92/2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.3-1-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 976/2555  เร่ือง คณะกรรมการนโยบายระบบข้อมูลบุคลากร 

(http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0709-2555.pdf)  
7.3-1-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 979/2555 เร่ือง คณะทํางานระบบข้อมูลบุคลากร 

(http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0712-2555.pdf)  
7.3-1-8 รายงานการประชุมคณะทํางานระบบข้อมูลบุคลากร 
7.3-1-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 978/2555 เร่ือง คณะกรรมการนโยบายระบบงานการเงิน 

(http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0711-2555.pdf) 
7.3-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบงานการเงิน 
7.3-1-11 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 1794/2555 เร่ือง แต่งต้ังอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการเงิน 
7.3-1-12 รายงานการประชุมอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการเงิน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-13 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 977/2555 เร่ือง คณะกรรมการนโยบายระบบข้อมูลนิสิต 
(http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0710-2555.pdf) 

7.3-1-14 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 980/2555 เร่ือง คณะทํางานระบบข้อมูลนิสิต 
(http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0713-2555.pdf)  

7.3-1-15 รายงานการประชุมคณะทํางานระบบข้อมูลนิสิต 
7.3-1-16 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2558  

ส่วนท่ี 3 : ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
ปี พ.ศ. 2555-2558 กับนโยบายด้านต่างๆของ มหาวิทยาลัย  

7.3-1-17 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2558 
(http://www.ku.ac.th/e-university) 

7.3-1-18 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555-2558   
7.3-1-19 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 978/2555 เร่ือง คณะกรรมการนโยบายระบบงานการเงิน 

(http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-0711-2555.pdf) 
7.3-1-20 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558  

ส่วนท่ี 4 : ตารางและแผนภูมิแสดงภาพรวมด้านงบประมาณภายใต้แผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2558  

7.3-1-21 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีงบประมาณ 2557-2558 แยกตามวิทยาเขตและหน่วยงาน 

7.3-1-22 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556–2565) 
7.3-2-1 เว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ => Quick Link => เว็บ  

Report BI สําหรับผู้บริหาร (https://personinfo.cpc.ku.ac.th/BI/) 
7.3-3-1 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศนิสิตภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
7.3-3-2 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบบันทึกตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2556 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
7.3-3-3 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบรับเข้าศึกษา (Admission online) ปีการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
7.3-3-4 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบกําหนดสิทธ์ิการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
7.3-3-5 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบกู้ยืมเพ่ือการศึกษา มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
7.3-3-6 การประเมินความพึงพอใจการสอนของอาจารย์ผู้สอน วิทยาเขตศรีราชา ประจําภาคต้น 

ปีการศึกษา 2556   
7.3-3-7 การประเมินความพึงพอใจการสอนของอาจารย์ผู้สอน วิทยาเขตศรีราชา ประจําภาคปลาย  

ปีการศึกษา 2556 
7.3-3-8 การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบเกรดออนไลน์ 
7.3-3-9 ความพอเพียงของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการส่วนกลางระดับวิทยาเขต ปีการศกึษา 2556 
7.3-3-10 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร ได้ประเมินผ่านเว็บไซต์

(http://www.person.ku.ac.th/evaluat/post.php) 
7.3-3-11 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศภาวะการหางานทําของบัณฑิตได้ประเมิน

ผ่านเว็บไซต์ (http://www.planning.ku.ac.th/question/work_ku/first_menu_work_ku.html) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-3-12 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศการเงินอุดมศึกษา ได้ประเมินผ่านเว็บไซต์
(http://www.planning.ku.ac.th/question/finance/first_question_finance.html) 

7.3-4-1 การนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมาพัฒนาสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงระบบ 
7.3-4-2 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
7.3-4-3 การปรับปรุงแก้ไขระบบบริการเกรดออนไลน์ 
7.3-5-1 บันทึกแจ้งขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคล ปีการศึกษา 2556  

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
7.3-5-2 บันทึกนําส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนิสิตและบุคลากร ภาคการศึกษา 1/2556 ผลการจัดส่งเข้าสู่ระบบ

นําส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา สกอ. ผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
และเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูล 

7.3-5-3 - บันทึกนําส่งข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 
- ผลการจัดส่งเข้าสู่ระบบนําส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา สกอ.,  
- ผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูล 

7.3-5-4 - บันทึกนําส่งข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 
- ผลการจัดส่งเข้าสู่ระบบนําส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา สกอ. 
- ผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูล 

7.3-5-5 - บันทึกนําส่งข้อมูลด้านนิสิต ภาคการศึกษา 2/2556 และข้อมูลการเงินอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ 2556 
- ผลการจัดส่งเข้าสู่ระบบนําส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา สกอ. 
- ผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่รายงานข้อมูล 

แหล่งข้อมูล  :  สํานักบริการคอมพิวเตอร์ สํานักทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายบริการการศึกษา) กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าท่ี กองคลัง  
                   คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก. 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สํานักบริการคอมพิวเตอร์  
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
เป้าหมาย : 6 ข้อ   
        

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของสถาบัน  ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัยระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดนเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน 

ที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556  
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในทุกวิทยาเขตเข้าร่วมเป็น
กรรมการ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในมหาวิทยาลัยมี 3 ระดับ (7.4-1-1) ได้แก่ 
  ระดับมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีของแต่ละวิทยาเขตร่วมเป็นคณะกรรมการ จํานวน
ทั้งส้ิน 31 คน ซึ่งมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทํา
รายงานพร้อมแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย และรายงานการควบคุมภายในเสนอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน สํานัก 
ดําเนินการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1) ความเส่ียงดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยทุธ)์ ตามภารกิจหลัก 
  -  ด้านการเรียนการสอน 
  -  ด้านการวิจัย 
  -  ด้านการบริการวิชาการ  
  -  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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2) ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการ  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
  -  ด้านการบริหาร 
  -  ด้านการเงิน การบัญช ี
  -  ด้านการผลิต (ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)  
  -  ด้านอื่นๆ (ด้านบริหารงานบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศ ดา้นพัสดุ) 
3) ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการของมหาวทิยาลัย 
  -  ด้านกายภาพ 
  -  ด้านส่ิงแวดล้อม 
  -  ด้านความปลอดภัยต่อชีวติและทรัพย์สิน  
  -  ด้านการส่ือสาร 
4) ความเส่ียงดา้นภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
5) ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน โครงการที่มงีบลงทุนเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป  

(เฉพาะกองแผนงาน) 
6) ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก อาท ิ
 -  การเพิ่มค่าจา้งรายวัน 300 บาท 
 -  การเพิ่มค่าจา้งรายเดือนสําหรับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท 
 -  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ระดับวิทยาเขต มีรองอธิการบดีวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ คณบดีและผู้อํานวยการของทุกหน่วยงาน 

ในแต่ละวิทยาเขตร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ระดับวิทยาเขต มีหน้าที่กํากับดูแลให้หน่วยงานในวิทยาเขต
ดําเนินการบริหารความเส่ียงตามโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนําข้อมูล 
จากรายงานการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานภายในวิทยาเขต มาระบุวิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงในระดับ 
วิทยาเขต และจัดทํารายงานพร้อมแผนบริหารความเส่ียงของวิทยาเขตเสนอมหาวิทยาลัยฯ 

ระดับหน่วยงาน มีคณบดี/ผู้อํานวยการเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี/รองผู้อํานวยการและหัวหน้า
ภาควิชา/หัวหน้าฝ่ายของแต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ระดับหน่วยงาน มีหน้าที่ในการนํานโยบาย
การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติ และจัดทํารายงานพร้อมแผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 
ส่งประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงวิทยาเขตต่อไป 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน  ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดนเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้ง 3 ระดับ มีการวิเคราะห์ ระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง ที่อาจส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน ซึ่งตามนโยบายการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น ทั้งระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน และ
สํานัก ได้พิจารณาระบุความเส่ียงตามภารกิจในแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินบัญชี พัสดุ สารสนเทศ ภัยพิบัติ 
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ทางธรรมชาติ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และในปีนี้ได้เพิ่มความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก ในเรื่องการเพิ่ม
ค่าจ้างรายวัน 300 บาท การเพิ่มค่าจ้างรายเดือนสําหรับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้วย (7.4-2-1) ทั้งนี้ในแต่ละด้านได้คํานึงถึงความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความ
เส่ียงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความครบถ้วนถูกต้อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และหลักธรรมาภิบาล 

โดยหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละวิทยาเขตจะจัดส่งแผนบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับ
วิทยาเขตนํามาเป็นข้อมูลพิจารณา ดําเนินการวิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง พร้อมระบุวิธีการจัดการ รวมทั้งจัดทํา 
แผนบริหารความเส่ียงของแต่ละวิทยาเขต และคณะกรรมการฯ ระดับวิทยาเขตจะจัดส่งแผนฯ ของวิทยาเขต 
ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นํามาเป็นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ระบุความเส่ียง และปัจจัย
เส่ียง ตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ 
มีความสําคัญต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ได้แก่ 

• ความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียงของวิทยาเขตต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
• ข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยต่อรายงานการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
• ความเ ส่ียงตามแผนบริหารความเ ส่ียง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้ งแต่ปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2553-2555  
• ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2554-2555 และเปรียบเทียบตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2556   

• ผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้ง 3 ระดับได้ดําเนินการในขั้นตอนและวิธีการตามคู่มือการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ง
องค์กรของมหาวิทยาลัย (7.4-3-1) โดยกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย ระดับโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกําหนดเป็นเกณฑ์เชิงคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก 
สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก รวมทั้งได้กําหนดเกณฑ์ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)  
ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ทั้งนี้คณะกรรมการนําความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงที่ได้ระบุไว้ในแต่ละ
ด้าน มาประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง โดยประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดใน
อนาคต และประเมินความรุนแรงของผลกระทบ โดยประเมินจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือ
หน่วยงาน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาวิเคราะห์
ระดับของความเส่ียงว่าอยู่ในระดับความเส่ียงสูงมาก สูง ปานกลาง หรือน้อย พร้อมทั้งจัดเรียงลําดับให้ความเส่ียงดังกล่าว 
(7.4-3-2)      

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ได้จัดทําแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์ความเส่ียงในแผนบริหาร
ความเสี่ยงแต่ละวิทยาเขต ความเสี่ยงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และภัยพิบัติ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุผล
สําเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงความเส่ียงจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
โดยจัดเรียงลําดับปัจจัยเส่ียงจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย โดยคณะกรรมการฯ ได้กําหนดระดับความเส่ียงที่
ยอมรับได้ คือ ระดับน้อยและปานกลาง สําหรับความเส่ียงระดับสูงและสูงมากนั้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมิน
มาตรการการควบคุม พร้อมทั้งกําหนดมาตรการจัดการความเส่ียง รวมทั้งผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จในแผน
บริหารความเส่ียง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเส่ียงที่สําคัญตามแผนฯ รวมทั้งส้ินจํานวน 13 ความเส่ียง ประกอบด้วย 

1) ศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ 
2) อันดับของมหาวิทยาลัยใน QS World University Rankings ลดต่ํากว่าอันดับที่ 600 
3) แผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
4) จํานวนนิสิตที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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5) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล ยังไม่สามารถแข่งขันได้ 
6) ผู้รับงานบริการวิชาการไม่รับผิดชอบในการดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา 
7) สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่มีตําแหน่งทางวิชาการกับบุคลากรทั้งหมด

มีสัดส่วนน้อย 
8) บุคลากรด้านการเงินบัญชีขาดความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในหลักการนโยบายบัญชีและระบบบัญชี

หน่วยงานภาครัฐและมาตรฐานการบัญชีสากล 
9) ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านการเงินบัญชีขาดความรู้ ทักษะ  

ความเข้าใจในการนําข้อมูลด้านการเงินมาวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดทํารายงานด้านการเงินที่ให้
ผู้บริหารใช้ประโยชน์ได้ 

10) ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ในทุกวิทยาเขต ยังไม่สามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11) การสํารองข้อมูลยังไม่มีการจัดหาให้ครอบคลุมทุกระบบงาน 
12) ยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารองในกรณีเกิดภัยพิบัติ 
13) เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
รวมถึงได้มีการกําหนดมาตรการในการจัดการความเส่ียงดังกล่าวไว้ 27 มาตรการ (7.4-4-1) พร้อมทั้งมีการ

แจ้งผู้รับผิดชอบให้ดําเนินการตามแผนฯ และได้นําเสนอแผนฯ เข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ (7.4-4-2) 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ัง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยได้ติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนฯ 
ทั้งระดับหน่วยงานย่อย ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ. 2556 (7.4-5-1) รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ (7.4-5-2) เสนออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป  

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ในรอบปีถัดไป  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้นําผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงในงวดก่อนที่ยัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ได้แก่  

- บุคลากรด้านการเงินบัญชีขาดความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในหลักการนโยบายบัญชีและระบบบัญชี
หน่วยงานภาครัฐและมาตรฐานการบัญชีสากล 

- ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านการเงินบัญชีขาดความรู้  ทักษะ  
ความเข้าใจในการนําข้อมูลด้านการเงินมาวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดทํารายงานด้านการเงินที่ให้
ผู้บริหารใช้ประโยชน์ได้ 

- ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ในทุกวิทยาเขต ยังไม่สามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์สํารองในกรณีเกิดภัยพิบัติ 
รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ

สภามหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงตามกระบวนการในรอบปีถัดไป (7.4-6-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมายผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ. ที่ 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.4-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 
7.4-3-1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 
7.4-3-2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 
7.4-4-2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
7.4-5-1 บันทึกข้อความขอให้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.4-5-2 เอกสารสรุปการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แหล่งข้อมูล  :  วิทยาเขต คณะ สถาบัน สํานัก กอง  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สํานักงานตรวจสอบภายใน  
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
เป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ย 4.51   

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี ้

1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ที่ทีก่ําหนดในพระราชบัญญัตขิองสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากบันโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอ้บังคับของตน้สังกัด และหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน  
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กํ าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา  

สภามหาวิทยาลัยได้ทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2541 เพื่อทําหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  
 (1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวจิัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม 
 (2) วางระเบียบและออกข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวทิยาลัย 
เป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบงัคับสําหรับส่วนราชการน้ันเปน็เรื่องๆ ไปก็ได ้
 (3) อนุมัติให้ปรญิญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
 (4) พิจารณาการจัดตัง้ การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
สํานัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทา่คณะ รวมทัง้แบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดงักล่าว 
 (5) อนุมัติการรบัสถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัย และสถาบันส่งเสริมวิชาการช้ันสูงเข้าสมทบ หรอื 
การยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกล่าว 
 (6) กําหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาเขต 
 (7) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีท่บวงมหาวิทยาลัยกําหนด   
 (8) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พเิศษ 
 (9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธกิารบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์
หัวหน้าหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 (10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการหรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลัย 
 (12) วางระเบียบและออกข้อบงัคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (13) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพือ่กระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่
ของสภามหาวทิยาลัย 
 (14) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกีย่วกับกิจการของมหาวทิยาลัยตามที่อธกิารบดเีสนอ และ 
อาจมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่อันอยูใ่นอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได ้
 (15) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วกับกจิการของมหาวทิยาลัยซึง่มิได้ระบุใหเ้ป็นหนา้ที่
ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ 
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  โดยในการประชุมทุกครั้งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ กํากับ ดูแลมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยได้พิจารณา 
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารงาน และการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศรวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบันด้วย  

2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้ งที่  3/2556 เมื่ อวันที่  25 มีนาคม  พ .ศ .  2556 ได้กํ าหนดนโยบายและแนวทางการดํ า เนินงานของ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2556–2558 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ และถ่ายทอด
นโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหาร ตลอดจน
บุคลากรและนิสิตได้ทราบโดยทั่วกัน โดยกําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตต่างๆ ตามโอกาสอันควร 
และให้มีการประชุมวาระพิเศษระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารหน่วยงาน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง รวมทั้งกําหนด 
ให้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง และจัดปฐมนิเทศ 
(Orientation) แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปโดยถูกต้อง มีเอกภาพ 
บนพื้ นฐานของความ เข้ า ใจร่ วมกั น  ตามอํ านาจห น้าที่ ที่ กํ าหนดไว้ ใ นมาตรา  16  แห่ งพระราช บัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่ ให้ทราบหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้กิจการของ 
สภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด   

3. สภาสถาบันทําตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภามหาวิทยาลัยทําตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้พิจารณากําหนด 
แนวปฏิบัติ ในกรณีการประเมินผลเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ราย 
พิจารณาแล้ว เห็นว่าอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นเสียงข้างมาก ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจพิจารณากําหนด
ยกเว้นการประชุมดังกล่าวก็ได้ โดยจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

(2) ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาตราจารย์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษารายงานผล 
การดําเนินการให้ ก.พ.อ. ทราบ  
   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 
2554-30 กันยายน 2555) และให้เสนอ ก.พ.อ. ทราบต่อไป  
   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําฯ และตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555–30 กันยายน 2556) และให้เสนอ ก.พ.อ. ทราบต่อไป 

(3) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ 
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 19.3 ระบุให้อธิการบดีมีอํานาจการอนุมัติดําเนินการ 
ตลอดจนอํานาจการส่ังจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 5 บาท หากเกินวงเงินดังกล่าวให้อธิการบดี 
ส่ังอนุมัติและส่ังจ่ายเงินได้ตามความเหมาะสม แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น   

(4) สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้พิจารณาปรับปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ที่ใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบันให้เอื้อต่อความโปร่งใส และเป็นกลางในการปฏิบัติมากขึ้น  
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(5) สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาปรับปรุง
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทนฉบับเดิม ซึ่งใช้บังคับ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 

4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา สภามหาวิทยาลัยได้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก โดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก  
เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก อย่างเป็น
ระบบ แล้วจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจํานวน 7 ครั้ง รวม 45 ราย  
  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รับทราบรายงานการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับงวด 1 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสําหรับงวด 3 เดือน (ไตรมาส 1) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติมอบ
อํานาจให้ที่ประชุมคณบดีดําเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การเปิด/
ปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การเปิด/ปิดโครงการพิเศษ การเปิด/ปรับปรุง/เพิ่ม/ยุบเลิกรายวิชา แล้วให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วยนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการพิจารณาเรื่อง
เกี่ยวกับการศึกษาที่ได้ดําเนินการแล้วให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 

5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยได้แสดงเจตนารมย์ที่ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และข้อบังคับที่
ได้ออกตามความที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งกําหนดให้มี
ผู้แทนบุคลากรอยู่ ในคณะกรรมการต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต คณะกรรมการประจําคณะและหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
เพื่อให้มีโอกาสในการรับทราบ ติดตามและตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการบริหารระดับอื่น นอกจากนี้ 
ในส่วนของสภามหาวิทยาลัยยังกําหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสังคม
ภายนอกได้ร่วมรับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างโปร่งใส สําหรับการดําเนินงานในช่วงปี
การศึกษาที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสําคัญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ 
อาทิ ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ โครงการพัฒนาวิชาการและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ข้อมูลรายจ่ายในโครงการก่อสร้างและการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย ข้อมูลการก่อหนี้ผูกพัน เช่น ข้อมูลการทําสัญญา
ตามโครงการจัดหาอาคาร ครุ ภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยและสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ตลอดจน ข้อมูลสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น รายการครุภัณฑ์เพื่อการ
วิจัย สถานที่ติดตั้งใช้งานและผู้รับผิดชอบ นอกจากน้ี เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักความโปร่งใส มหาวิทยาลัย 
ได้กําหนดให้มีการตรวจสอบทางการเงิน/บัญชี และการตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์เป็นประจําทุกปี โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําหน่วยงาน 
 การประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เป็นการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  
พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินตนเองตามหน้าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ดําเนินการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
แต่ละท่านได้ประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบการประเมิน
ตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  
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 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามหน้าที่และบทบาทของ 
สภามหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ในการประเมินตนเอง ในภาพรวมได้คะแนน 2.97 จากคะแนนเต็ม 3 อยู่ในระดับดีมาก  
เมื่อเทียบตามเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ได้คะแนน 4.95  
จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ. ที่ 12 ค่าเฉล่ีย 4.51  ค่าเฉล่ีย 4.95  4.95 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

12 – 1 รายงานการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

12 – 2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ระบบการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 

12 – 3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองตามหน้าท่ี
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหล่งข้อมูล  :  กองกลาง 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองกลาง 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
เป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ย 4.80    
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหาร โดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5) 
ผลการดําเนินงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําหนด และ 
เป็นการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามประกาศ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่าน เป็นกรรมการ และมีกรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร  
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน  

 ในการประเมิน คณะกรรมการฯ ยึดวัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นกรอบในการดําเนินงาน และกําหนดกรอบ
การประเมินตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งอ้างอิงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี รวม 4 ประเด็น คือ (1) ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีแถลงต่อสภามหาวิทยาลัย 
(2) ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด (3) ผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ และ 
(4) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของทุกวิทยาเขต หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ฝ่ายหรือเทียบเท่า มีการสัมภาษณ์ระดับ
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก หรือเทียบเท่า คณาจารย์ บุคลากรสายช่วยวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งครอบคลุม
ทั้งบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รวมทั้งมีการ
สัมภาษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต โดยการสุ่มตัวอย่างจากคณะ แยกตามกลุ่มสาขาวิชาการ ได้แก่ กลุ่มเกษตร 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ และการสุ่มตัวอย่างจากสํานัก สถาบัน แยกตามกลุ่มวิจัยและ 
กลุ่มบริการวิชาการ ในการสัมภาษณ์มีบุคลากรและนิสิตร่วมให้ข้อมูล รวมทั้งส้ิน 110 คน  
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้พิจารณารายงาน
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยมีสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีในภาพรวมได้คะแนน 97 จากคะแนนเต็ม 100 (คิดเป็นร้อยละ 97.00) อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก เทียบตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ได้คะแนน 4.85  
จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ. ที่ 13 ค่าเฉล่ีย 4.80 ค่าเฉล่ีย 4.85 4.85  บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
แหล่งข้อมูล   :    กองกลาง 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :    กองกลาง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาระบบการหารายได้ในทุกภารกิจ เร่งรัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และแสวงหา
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.10 
 
ตารางที่ 2.10 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ    
สกอ. 
8.1 

ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ   5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 5.00  
คะแนน 

5.00  
คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
 
  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
เป้าหมาย : 7 ข้อ   

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน

การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย

ปีละ 2 คร้ัง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันกําหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ ดงันี ้
1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนกลยุทธ์ 

ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการประเมินความต้องการทรัพยากรที่ใช้ในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนของมหาวิทยาลัยได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาล เงินรายได้ เงินบริจาค รายได้จากการดําเนินงานกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
แยกประเภทรายรับตามที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545 ได้แก่ เงินรายได้ 
ซึ่งเป็นรายได้หลักจากการจัดการศึกษา เงินรายได้จากการบริการจัดการ เงินรายได้จากการบริหารงาน เงินรายได้  
จากเงินอุดหนุนวิจัย ฯลฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีรายได้และสิทธิประโยชน์จากการดําเนินงานกิจกรรมสําคัญของ
มหาวิทยาลัย เช่น เงินรายได้จากการจัดงานเกษตรแฟร์ งานพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับอย่าง
สม่ําเสมอทุกปี โดยมหาวิทยาลัยนําเงินรายได้ดังกล่าวมาสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเชิงรุก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สําหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุน  ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดสรรจําแนก
ตามแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน ในกรณีที่มีโครงการใหม่ระหว่างปี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเงิน
สนับสนุนเพิ่มเติมให้หน่วยงานจากเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (8.1-1-1 ถึง 8.1-1-3) 
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําคู่มือในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
(8.1-1-4) 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2.1 แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน รายได้หลักของมหาวิทยาลัยเป็นรายได้จากการจัดการศึกษา 
ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการโครงการพิเศษ เพื่อเป็นแหล่งทุน 
ที่สนับสนุนการดําเนินงานของภาคปกติของหน่วยงานได้ ในการบริหารจัดการรายได้จากการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ได้มอบหมายสํานักทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบในการดําเนินการทั้งในเรื่องการจัดเก็บเงินรายได้ และการจัดสรร
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รายได้ให้หน่วยงาน ตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดเก็บรายได้ 
จากการศึกษาของภาคพิเศษ ทุกโครงการ และค่าเล่าเรียน ภาคปลายของโรงเรียนสาธิต แห่ง มก. ผ่านระบบ  
Bill Payment โดยส่วนกลางเป็นผู้ดําเนินการเพื่อให้ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นระบบเดียวกัน 
ทั้งมหาวิทยาลัย 

   รายได้จากการพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ เงินรายได้ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้สํานักงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม รับผิดชอบ
บริหารจัดการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน และองค์กรภายนอก มีระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการดําเนินงานที่ชัดเจน
รวมทั้งกําหนดกลไกในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน เช่น การยืมเงินมหาวิทยาลัย 
เพื่อใช้ทดรองจ่ายให้นักวิจัยในการดําเนินงานทั้งโครงการพัฒนาวิชาการ และงานวิจัย 

       มหาวิทยาลัยได้มีการนําเงินรายได้ไปหาประโยชน์โดยนําไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ ตราสารทุน ฝากธนาคาร
ตามระเบียบเงินรายได้ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน โดยคํานึงถึงสภาพคล่องทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยมีรายได้จากการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกปี เช่น งานเกษตรแฟร์ งานพระราชทานปริญญาบัตร 
เป็นต้น รวมทั้งการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยสํานักงานทรัพย์สินเป็นผู้ดําเนินการ เช่น โครงการให้บริการ
อาหารภาคคํ่า (KU Night Food)  โครงการ KU MINI SHOP (ค่าเช่าอาคาร) KU Night Market (จําหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภค หลังเวลาราชการ) เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการระดมทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนและองค์กรภายนอก 
รวมทั้งศิษย์เก่า เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

       จากนโยบายการจัดเก็บรายได้จากการศึกษาของภาคพิเศษทุกโครงการ และค่าเล่าเรียนของโรงเรียนสาธิต
แห่ง มก. นอกจากจะลดขั้นตอนการดําเนินการของหน่วยงานที่มีรายได้แล้ว มหาวิทยาลัยสามารถได้รับเงินค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวอย่างทันการณ์ และนําไปลงทุนหาผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น 

       ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน กองแผนงานจะนําประมาณการความต้องการทรัพยากรของหน่วยงาน
มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของสํานักงบประมาณ 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
จัดส่งคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายส่งเสริมหน่วยงาน จากการใช้บริการจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 
เช่น การจัดเล้ียง การใช้บริการห้องประชุม การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
เป็นรายการรายได้-ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้มีการพัฒนาในด้านการวิจัย ผลิตทดลอง
ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพเป็นการเพิ่มรายได้ของหน่วยงาน (8.1-2-1 ถึง 8.1-2-4) 

2.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ให้หน่วยงานอย่างเหมาะสม 
เพื่อการดําเนินการตามภารกิจในแต่ละด้าน  

การจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลให้หน่วยงานตามภารกิจ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เต็มตามจํานวนเงินงบประมาณ ผลผลิต หรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่าย ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ซึ่งประกาศเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  

1) การจัดการศึกษาและการวิจัย สัดส่วน 85.63% เป็นงบประมาณสนับสนุนรองรับโครงการสร้างพื้นฐาน
เพื่อการจัดการศึกษา เช่น การก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน การพัฒนากําลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี) และการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 

2) ด้านวิจัย สัดส่วน 12.24% สนับสนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ซึ่งเป็นโครงการรองรับการเป็นศูนย์กลางความรู้ในแต่ละสาขา อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งทางวิชาการชั้นสูงในเชิงลึกและบูรณาการ 
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3) การบริการวิชาการ สัดส่วน 1.90% เช่น โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็น
งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพทางด้านการเกษตร โครงการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมไทยฮาลาลเพ่ือการส่งออก โครงการจัดการทรัพยากรอัญมณีของท้องถิ่น เป็นต้น 

4) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สัดส่วน 0.23% เช่น โครงการพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรและธรรมชาติ
วิทยา เพื่อเป็นงบประมาณในการเผยแพร่ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5) เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น เช่น โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย 
  การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้หน่วยงานจัดทํา
ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ในลักษณะที่ไม่ส่งผลให้เกิดงบประมาณขาดดุล โดยรายได้สุทธิต้องมีสัดส่วนที่เพิ่ม
สูงขึ้น มีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเน้นการจัดสรรงบประมาณตามระบบต้นทุนกิจกรรมรวม (Activity-Cased 
Custing) โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เกินร้อยละ 85 ของประมาณการรายได้ประจําปี โดยอีกร้อยละ 15 ให้เหลือไว้
เป็นทุนสํารอง หรือทุนสะสมของหน่วยงาน งบประมาณของแต่ละหมวดรายจ่าย ยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการเฉพาะกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการดําเนินงาน
ตามภารกิจ โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลาง มก. (งบกลาง) และรายได้แหล่งอื่นๆ ตามนโยบายการพัฒนาเชิงรุกของ มก. และ
นโยบายการพัฒนา มก.   ในภารกิจแต่ละด้าน (8.1-2-5) ดังนี้ 

1) การจัดการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนิสิตต่างชาติทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (เสนอผลงานทางวิชาการ) 

2) ด้านวิจัย ให้ทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สนับสนุน
ครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

3) ด้านบริหารจัดการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร การปรับปรุงระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย โดย
นําระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resources Planning : ERP) มาใช้ในการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน
ของมหาวิทยาลัย การจัดเตรียม Hardware และระบบสนับสนุนการทํางานระบบ ERP และโครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อนําระบบ ERP สู่การปฏิบัติ 

4) การให้บริการนิสิต สนับสนุนการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อการศึกษา และสนับสนุนโครงการขยายเวลาเปิดบริการ สํานักหอสมุดในวนัอาทิตย์และตลอด 24 ชั่วโมง 

2.3 การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
• เงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/โครงการ จําแนก

ตามรายจ่ายประจําปี (สงป.301) ผลการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/โครงการจําแนกตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(สงป.302) การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (สงป.303) 

• เงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้จัดทําแบบปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงบลงทุนประจําปี การปรับแผนและโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กผง.4 และ กผง.5) 

ในการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงิน
รายได้ พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน ประเภทของรายรับ อํานาจในการอนุมัติเบิกจ่ายในส่วนของ
รายได้ที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น รายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ รายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย รายได้จาก
การประยุกต์และบริการวิชาการ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีระเบียบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน มีการกระจายอํานาจในการอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน/จ่ายเงินให้กับหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการดําเนินการมีการกําหนดให้หน่วยงานมีเงินสํารองจ่ายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินรายได้
หน่วยงาน และเงินทดรองจ่ายได้ในวงเงิน 1 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการในการชําระหนี้ได้รวดเร็ว
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ขึ้น มีการกําหนดปฏิทินในการบริหารเงินงบประมาณ เงินรายได้ การบริหารงานพัสดุ เพื่อกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย/รายไตรมาส (8.1-2-6 และ 8.1-2-7) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนพันธกิจทั้ง  
4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแขง็ ทนัสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน ์
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื่น 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยและนําพาสู่สากล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปล่ียนแปลง 
ทั้งน้ี ในระหว่างปีมหาวิทยาลัยมีการปรับแผนงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
มหาวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และ
รายงานผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี ประกอบด้วย รายงานฐานะการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดิน  
เงินรายได้ รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย รายงานลูกหนี้เงินยืม เป็นต้น และได้รายงาน
งบการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางทราบตามระเบียบภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด (8.1-4-1 ถึง 8.1-4-3) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการดังนี้ 

1) นําข้อมูลทางการเงินจากรายงานทางการเงินของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์สถานะ 
ทางการเงินเพื่อประกอบการเสนอรายงานทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัย (8.1-5-1) 

2) นําข้อมูลรายละเอียดสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย (8.1-5-2) เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณานําเงินรายได้ไปลงทุนหาผลประโยชน์ ซึ่งต้องคํานึงถึงสภาพคล่องทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 
(8.1-5-3) 

3) นําข้อมูลทางการเงินจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณและ
เป็นข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการตรวจสอบกํากับดูแลองค์กรของ
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด (8.1-5-4)  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบภายใน และ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ สําหรับโครงการ
พิเศษมีการรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานมหาวิทยาลัยทราบทุกโครงการเป็นประจําทุกปี  
ตามระเบียบ (8.1-6-1 และ 8.1-6-2) 
              ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ผู้บริหารระดับสูงได้กําหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน  
พร้อมสรุปวิเคราะห์และนํารายงานผลจากข้อมูลทางการเงินแจ้งเวียนหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้เงินของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย (8.1-7-1 และ 8.1-7-2) มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงาน 
ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายเงินในหมวดดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
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กําหนด (8.1-7-3) และติดตามในเรื่องลูกหน้ีเงินยืมของมหาวิทยาลัย เพื่อเร่งรัดให้มีการชําระคืนเงินยืมตามระยะเวลา 
ที่กําหนด 
 โดยผู้บริหารจะพิจารณารายงานเงินคงเหลือของหน่วยงานในแต่ละวิทยาเขต ผนวกกับข้อมูลทางการเงิน 
บางรายการ เช่น รายงานการใช้จ่ายงบกลาง มาใช้ในการวางแผนในการตัดสินใจในการจัดสรรเงินสนับสนุนให้หน่วยงาน
เพิ่มเติมจากเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (8.1-7-4 และ 8.1-7-5) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมิน  

การประเมินเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

สกอ.ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
8.1-1-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545 
8.1-1-3 เอกสารงบประมาณเงินรายได้  เอกสารงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
8.1-1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคูมื่อระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
8.1-2-1 ระเบียบโครงการพัฒนาวิชาการ ระเบียบเงินอุดหนุนวิจัย 
8.1-2-2 เอกสารสรุปการนําเงินรายได้ไปหาประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
8.1-2-3 รายงานประจําป ี2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
8.1-2-4 นโยบายและผลงานการบริหาร มก.  
8.1-2-5 เอกสารแสดงรายการท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนหน่วยงานตามนโยบายการพัฒนาเชิงรุก

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนโยบายการพัฒนา มก. 
8.1-2-6 ปฏิทินการบริหารเงินงบประมาณ เงินรายได้ การบริหารงานพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
8.1-4-1 รายงานงบการเงนิประจําเดือน/รายไตรมาส 
8.1-4-2 รายงานลูกหนี้เงินยืม 
8.1-4-3 รายงานงบการเงนิเสนอสภามหาวิทยาลัย 
8.1-5-1 รายงานงบการเงนิเสนอสภามหาวิทยาลัย 
8.1-5-2 รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
8.1-5-3 เอกสารสรุปการนําเงินรายได้ไปหาประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
8.1-5-4 การจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
8.1-6-1 รายงานประจําปสีํานักงานตรวจสอบภายใน 
8.1-6-2 รายงานการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ 
8.1-7-1 กําหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน 
8.1-7-2 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรายไตรมาส 
8.1-7-3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนท่ัวไป 
8.1-7-4 รายงานเงินคงเหลือของหน่วยงานทุกวิทยาเขต 
8.1-7-5 รายงานการใช้เงินงบกลาง มก. 

แหล่งข้อมูล  :  กองคลัง 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองคลัง 
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ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารการศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายในโดยมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอก โดยครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ทั้งนี้ได้มีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
รวมทั้งมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลในภาพรวมให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทุกภารกิจในทุกด้านและนําพาให้มหาวิทยาลัยสู่สากลและ
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งในปีการศึกษา 2556 นี้ ได้เริ่มนําแนวทางการ 
การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ สกอ. มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษานํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
ก้าวกระโดด และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมสําหรับการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 คะแนน อยู่ในระดับดี รายละเอียด
ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2.11 
 
ตารางที่ 2.11 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การประเมิน 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
  ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สกอ. 
9.1 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

8 ข้อ 8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5) 

8 ข้อ 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 5)   4.00 4.00 

สมศ.  
15 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน
เฉลี่ย 4.79 

คะแนนเฉลี่ย 
4.73 

คะแนนเฉลี่ย 
4.73   4.73 4.73 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมิน 4.37 
คะแนน 

4.37 
คะแนน 

  ระดับคุณภาพ ดี ดี 
 
  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้สกอ.ที ่9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป้าหมาย : 8 ขอ้   

        

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

  3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
  4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุมติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 
9 องค์ประกอบคุณภาพ 

  7. 
 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

  8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 8 ข้อ  ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 กําหนดรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายใน ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต ระดับ
หน่วยงาน (คณะวิชา สถาบัน สํานัก และหน่วยงานเทียบเท่า) และระดับภาควิชา/สาขาวิชา ฝ่าย ศูนย์ และหน่วยงานย่อย
ภายใน และกําหนดการจัดระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินงานมีความเหมาะสมกับระบบการ
ทํางานของหน่วยงานต่างๆ ไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ (1) ระบบประกันคุณภาพที่ใช้สําหรับคณะวิชาหรือสถาบันที่ทํา
หน้าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและมีนิสิตอยู่ในความดูแล คณะวิชาเหล่านี้ต้องดําเนินการครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
(ตามที่ สกอ. กําหนด) รูปแบบที่ (2) ระบบประกันคุณภาพสําหรับสถาบัน สํานัก และหน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงาน
ที่ไม่ได้ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตเป็นหลัก แต่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารหรือสนับสนุนพันธกิจด้านอื่นๆ 
หน่วยงานเหล่านี้ต้องดําเนินการ 6 องค์ประกอบ ตามคู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 
2548 (9.1-1-1) โดยมีสํานักงานประกันคุณภาพ ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการและบริหารระบบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ทั้งนี้การดําเนินงานประกันคุณภาพในแต่ละ
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ระดับจะมีการกําหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละระดับ แต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีการประสานงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
กัน โดยมีสํานักงานประกันคุณภาพเป็นศูนย์กลาง 

1.2 จัดทําแผนงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเป็นประจําสําหรับหน่วยงาน
ระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ 
การประเมินคุณภาพภายใน และการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์และเกิดการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง (9.1-1-2) 

1.3 กําหนดให้ใช้คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และ 
ปีการศึกษา 2555 (9.1-1-3) และสําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 เพื่อดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน 2556 (9.1-1-4) และกําหนดให้มีการจัดทําคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงาน
เลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสํานักงานเลขานุการมีความชัดเจน และ 
มีแนวทางในการดําเนินการที่สอดคล้องกันในทุกคณะ (9.1-1-5) 

1.4 มีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 มาตรฐาน (9.1-1-6) ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพในคณะกรรมการกิจการนิสิต โดยมีการจัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการศึกษา
ตนเอง (SSR) ขององค์กรนิสิต และอบรมผู้ตรวจประเมินกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 เพื่อให้ผู้นํานิสิต นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา องค์กรนิสิตต่างๆ มีความรู้
ความเข้าใจในกรอบการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง และปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ตามมาตรฐานคุณภาพ 6 ด้าน (9.1-1-7) นอกจากน้ีได้จัดโครงการประกวด 1 
องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ เพื่อให้องค์กรนิสิตต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรม
ให้มีคุณภาพมากขึ้น (9.1-1-8) โดยให้องค์กรนิสิตแต่ละองค์กรส่งผลงาน 1 โครงการ 1 กิจกรรม นิสิตที่มีกระบวนการ
PDCA ร่วมประกวด 

1.5 มหาวิทยาลัยได้นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) โดยมีการดําเนินการจัดแผนงาน EdPEx มก. ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับ
อนุมัติหลักการจากอธิการบดีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 (9.1-1-9) และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2557 (9.1-1-10) โดยได้ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน EdPEx มก. ที่แบ่งการดําเนินงานเป็น 4 งานหลัก 
ประกอบด้วย งานที่ 1 การให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ งานที่ 2 การเตรียมความพร้อมให้แก่
หน่วยงานนําร่อง งานที่ 3 การสร้างทีมงาน EdPEx ของมหาวิทยาลัย และงานที่ 4 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-1-11) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ให้ตอบสนองต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามเอกสารคู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย KU.QA 2548 (9.1-1-1) และ
คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ ได้พิจารณากําหนดเป้าหมายตามนโยบายการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 
2555 และปีการศึกษา 2556 ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (9.1-2-1) โดยกองกลาง
ได้แจ้งเวียนบันทึกที่ ศธ 0513.10102/1694 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง นโยบายการบริหารด้านการประกัน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2555–2556) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งที่1/2555 
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งเวียนนโยบายฯ ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยต่อไป (9.1-2-2) และแจ้งให้คณะกรรมการนโยบายการประกัน
คุณภาพ รับทราบในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (9.1-2-3) 
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3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการพิจารณากําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ พร้อมกับการพิจารณากําหนดมาตรการส่งเสริม ในตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 (ภายในสถาบัน) และตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นที่ 2 (ภายนอกสถาบัน) โดยผ่านที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 16/2556 เม่ือวันที่  
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (9.1-3-1) และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้ง
ที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (9.1-3-2) เพื่อดําเนินการในรอบปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการในรอบปีการศึกษา 2556 ได้แก่  
-   ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คะแนนเฉล่ียของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละ

ด้าน ไดแ้ก่ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ไม่ต่ํากว่า 3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 
2) มาตรการส่งเสริมตามตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ สําหรับ 

ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 
 -  ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(ภายในสถาบัน) 
 -   ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้านเพื่อการกินดีอยู่ดี 
ของชาติ (ภายนอกสถาบัน) 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  มีการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในทุกรอบปีการศึกษา โดยกําหนดให้ทุกหน่วยงาน
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในตามแผนงานการประเมินคุณภาพภายใน (9.1-1-2) กําหนดค่าเป้าหมายการ
ดําเนินงานของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  กําหนดให้จัดส่ง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี (9.1-4-1) และจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ส่งสํานักงานประกันคุณภาพภายในเดือนตุลาคม  
(9.1-4-2) 

4.2 จัดทํารายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 เพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10118/0073 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 (9.1-4-3) และส่งรายงานการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ สกอ. กําหนดผ่านระบบ 
CHE QA Online ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 

4.3 นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี 
ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่กํากับดูแลในแต่ละภารกิจ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ ตามแบบฟอร์ม สปค.01 ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10118/15677 ลงวันที่ 20 กันยายน  
พ.ศ. 2556 (9.1-4-4) เพื่อรวบรวมและนําเสนอที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  มหาวิทยาลัยใช้กระบวนการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างความกระตือรือร้นในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นระบบมากขึ้น และมีส่วนให้แต่ละหน่วยงานพบความ
บกพร่องในแต่ละกระบวนการย่อยของตน ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายในให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ตามความ
รับผิดชอบเพื่อให้ทราบและพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เพื่อแก้ไขจุดอ่อน และหาแนวทางเสริมจุดแข็ง
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ในรอบปีการศึกษาถัดไป และติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) อย่างต่อเนื่อง 
(9.1-5-1) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ พบว่า ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้จํานวน 32 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
96.97 โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ตาม
กรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552–2555 ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ จํานวน 28 ตัวบ่งชี้  
จาก 33 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 84.85 (9.1-5-2)  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลนิสิต ฐานข้อมูลการบริหารหลักสูตร ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการแก่สังคม ฐานข้อมูล
งานบุคคล และฐานข้อมูลงานการเงิน ซึ่งดําเนินการในเรื่อง ระบบ ERP (9.1-6-1) มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลของวิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล Uninet ที่สามารถนําไปใช้ได้ในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินการ 
นําสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการประกันคุณภาพไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานประกัน
คุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) รวมทั้งเอกสารสารสนเทศต่างๆ ที่สํานักงานประกันคุณภาพจัดทําขึ้น เพื่อให้บุคลากร 
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน (9.1-6-2) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน   มีการดําเนินการ ดังนี้ 

7.1 นิสิต มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอน จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (9.1-7-1) 

7.2 ผู้ใช้บัณฑิต มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (9.1-7-2) 

7.3 ผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมจากการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของโครงการ
กิจกรรมให้บริการวิชาการระดับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก (9.1-7-3) 

7.4 บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เกี่ยวกับภาวะการหางานทําของบัณฑิต เพื่อประเมินผลว่า มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใดและควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง เพื่อจะได้นําข้อมูลไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  
เพื่อการผลิตบัณฑิตในอนาคต (9.1-7-4) 

7.5 ผู้นํานิสิตเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประสานงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นใน
การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต และสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตามคําส่ัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 3512 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2555 (9.1-7-5) และดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
กิจกรรมนิสิตตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด 17 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สภาผู้แทนนิสิต 2) องค์การบริหาร องค์การนิสิต  
3) สโมสรคณะเกษตร 4) สโมสรนิสิตคณะประมง 5) สโมสรคณะบริหารธุรกิจ 6) สโมสรคณะมนุษยศาสตร์ 7) สโมสร
คณะวนศาสตร์ 8) สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 9) สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10) สโมสรคณะศึกษาศาสตร์ 11) 
สโมสรคณะเศรษฐศาสตร์ 12) สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 13) สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 14) สโมสรนิสิคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15) สโมสรนิสิตคณะส่ิงแวดล้อม 16) สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 17) สโมสรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยดําเนินการประเมินเมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (9.1-7-6) 

7.6 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนระดับสถาบัน 
สํานัก ได้เรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับการสัมภาษณ์และเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัย (9.1-7-7) 



 

  Ë¹ �Ò 354  
                                       ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa¨íÒ»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2556

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1) มีการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
ที่สอดรับกับนโยบายและการพัฒนาพันธกิจในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงาน
กลางในการดําเนินการ ได้แก่ โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจําปี 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม พ .ศ .  2557  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (9.1-8-1) โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2556 เพื่อเป็น
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1-8-2) 

2) การสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพจากภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเครือข่ายกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 2 เครือข่าย ได้แก่  

  -  เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุณภ าพก า ร ศึ ก ษ า  ร่ ว ม กั บ มห า วิ ท ย า ลั ย  1 3  แห่ ง  ไ ด้ แ ก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่  
การประชุมคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 
3 (9.1-8-3) โครงการวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
VRU QA DAY (ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  
(พ.ศ. 2559-2563) (9.1-8-4) โครงการอบรมการบริหารความเส่ียงในสถาบันอุดมศึกษา (9.1-8-5)  
  -  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จํานวน 31 สถาบัน เป็นประเด็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยได้รับมอบหมายจัดโครงการการประชุมประชาพิจารณ์ ฉบับร่าง คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อประชาพิจารณ์ เรื่อง ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (9.1-8-6) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ 
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์   มีการดําเนินการ ดังนี้ 

9.1 กําหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประเมินฯ ค้นหา
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ เพื่อเป็นต้นแบบ 
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน (9.1-9-1) สอดรับกับการจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี
นโยบายให้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยผลักดัน
ระบบคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรที่สร้างคุณค่าจากการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ นําไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งปีการศึกษา 2556  
มีหน่วยงานได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2556 จํานวน 28 ผลงาน (9.1-9-2)  
แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 

1) ประเภทหน่วยงานคุณภาพ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 4 ผลงาน และระดับดี 5 ผลงาน 
2) ประเภทพันธกิจของหน่วยงาน ไม่มีผลงานได้รับรางวัล 
3) ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ได้รับรางวัลดเียี่ยม 5 ผลงาน และระดับดี 2 ผลงาน 
4) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 3 ผลงาน และ 

ระดับดี 3 ผลงาน 
5) ประเภทรางวัลพิเศษผลงานภาคโปสเตอร์จากผลงานที่มีคะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรก จํานวน  

6 ผลงาน คือ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละประเภท ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1  ผลงานที่นําเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จํานวน 3 ผลงาน 
 ประเภทที่ 2  ผลงานที่นําเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ จํานวน 3 ผลงาน 
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9.2 สํานักงานประกันคุณภาพ มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีหน่วยงานภายนอกสนใจ ระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอเข้าศึกษาดูงาน จํานวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง (9.1-9-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 หรือ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สกอ. ที่ 9.1 8 ข้อ 8 ข้อ 4.00  บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2548 
9.1-1-2 แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน 
9.1-1-3 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554  

และปีการศึกษา 2555   
9.1-1-4 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554  

และปีการศึกษา 2555 
9.1-1-5 คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานเลขานุการของคณะ ปีการศึกษา 2556  
9.1-1-6 มาตรฐานการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 มาตรฐาน 
9.1-1-7 โครงการอบรมการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ขององค์กรนิสิต และอบรมผู้ตรวจประเมิน

กิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2556 
9.1-1-8 โครงการประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 สําหรับองค์กรกิจกรรม

นิสิต  
9.1-1-9 แผนงานการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence: EdPEx) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.1-1-10 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.1-1-11 โครงการกิจกรรมการให้ความรู้เร่ืองการพัฒนาคุณภาพงานสู่ความเป็นเลิศ 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ คร้ังท่ี 2/2555  

เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
9.1-2-2 หนังสือท่ี ศธ 0513.10102/1694 ลงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง นโยบายการบริหาร  

ด้านการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555–2556) 
9.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ คร้ังท่ี 2/2556  

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
9.1-3-1 รายงานการประชุมคณบดี คร้ังท่ี 16/2556 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
9.1-3-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-4-1 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก และหน่วยงานสนับสนุน ประจําปี
การศึกษา 2556 

9.1-4-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก และ
หน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2555 

9.1-4-3 หนังสือท่ี ศธ 0513.10118/0073 ลงวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2557 เร่ือง รายงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

9.1-4-4 หนังสือท่ี ศธ 0513.10118/15677 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2556  เร่ือง พิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 

9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (สปค.01) และ (สปค.02)  
จากรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 

9.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
และ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-6-1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ 
9.1-6-2 เว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) 
9.1-7-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
9.1-7-2 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ สมศ. 2) และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.2) 
9.1-7-3 ผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บริการของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ คณะ สถาบัน และสํานัก 
9.1-7-4 ผลการประเมินภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
9.1-7-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 3512 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555  

เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน 
9.1-7-6 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556 ของสภาผู้แทนนิสิต  

องค์การบริหาร องค์การนิสิต และสโมสรนิสิต 
9.1-7-7 หนังสือขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
9.1-8-1 โครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ ประจาํปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
9.1-8-2 สรุปโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 7 ประจําปี 2556 
9.1-8-3 การประชุมคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

และคร้ังท่ี 3 
9.1-8-4 โครงการวันประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ VRU 

QA DAY (คร้ังท่ี 1) เพ่ือรับฟังการบรรยายพิเศษ เร่ือง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ. 2559-2563) 

9.1-8-5 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 
9.1-8-6 โครงการประชุมประชาพิจารณ์ ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
9.1-9-1 วัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
9.1-9-2 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 7 ประจําปี 2556 
9.1-9-3 เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบันกฎหมายไทย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
แหล่งข้อมูล  :  คณะวิชา สถาบัน สาํนัก สํานักงานประกันคุณภาพ กองแผนงาน  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สาํนักงานประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 15 : ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
เป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ย 4.79   
 

เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดเน้นในการผลิตบัณฑิตและวิจัยให้มีคุณภาพ รวมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานและผลผลิตที่สอดคล้องตามความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และเพื่อแสดงคุณภาพ
ของผลการดําเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบคุณภาพ มีผลการประเมินที่ระดับคะแนน 
4.73 คะแนน อยู่ระดับดีมาก รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตาราง ป. 1  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตาม 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งช้ี ของ สกอ.  

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย 

คะแนน 
การประเมิน ตัวต้ัง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) = ไม่บรรลุ 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.73 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 8  5.00 
องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 
4  ข้อ  

  
4 

(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 5 และ 8) 
 4.00 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 
58.50 

1,703 60.05  5.00 
2,836 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 20 537.50 18.95  3.16 
2,836 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

7 ข้อ  
 

7  5.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

7 ข้อ 7 
 

 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 7 ข้อ 5 
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 6 และ 7)) 

 3.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ข้อ 6  5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จดัใหก้ับนสิิต 

5 ข้อ  5  5.00 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและ

บริการด้านขอ้มลูข่าวสาร 
7 ข้อ 7  5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย 

คะแนน 
การประเมิน ตัวต้ัง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) = ไม่บรรลุ 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรม 

นิสิต 
6 ข้อ 6  5.00 

องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
7 ข้อ 7  5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ  6  5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัย 

ค่าเฉล่ีย 
4.51 

4.52  4.52 

องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แก่สังคม 
5 ข้อ 5  5.00 

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5  5.00 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5 ข้อ  5  5.00 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร

ทุกระดับของสถาบัน 
7 ข้อ 5  5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 ข้อ 5  5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
5 ข้อ 5  5.00 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 ข้อ 6  5.00 
องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 7   5.00 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
8 ข้อ 8 

(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 5) 
 4.00 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
สมศ.ที่ 15 คะแนนเฉล่ีย 4.79 คะแนนเฉล่ีย 4.73 4.73  ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายฝนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556  
ตาม 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. 

แหล่งข้อมูล  :  สํานักงานประกันคุณภาพ  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สาํนักงานประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 9.2.1 : คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองของนิสติตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย : 5 ข้อ   
        
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง ข้อท่ี เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านสํานึกดี  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  2. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งม่ัน  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  3. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านสร้างสรรค์  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  4. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านสามัคคี  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

  5. การประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลัษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง 4  ด้าน  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ สํานึกดี มุ่งม่ัน 

สร้างสรรค์ สามัคคี โดยได้มีการถ่ายทอดให้ทั้งบุคลากรและนิสิตทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบุคลิกภาพโดยเฉพาะนิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น เพื่อให้
มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงผลสะท้อนของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงจัดทําแบบประเมิน
ตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นิสิตมีบุคลิก 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (9.2-1-1) ในโครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจําปี 2557 จํานวน 2,813 คน 
(9.2-1-2) ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ครบ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “สํานึกดี” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตน มีความซื่อสัตย์  
สุจริต มีจิตใจที่งดงาม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.95 คะแนน โดยมีผลการประเมินแยกตาม 
วิทยาเขต  ดังนี้ 

วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 4.01 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 3.91 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 3.58 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 4.10 คะแนน 

2. คะแนนเฉลี่ยที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “มุ่งม่ัน” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตทํางานและโดยความมุ่งมั่นตั้งใจ  
มีความอดทน มีวิริยะอุตสาหะ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.94 คะแนน โดยมีผลการประเมินแยกตามวิทยา
เขต  ดังน้ี 

วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 4.00 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 3.88 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 3.68 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 4.11 คะแนน 

3. คะแนนเฉล่ียที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “สร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวาย
แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.96 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินแยกตามวิทยาเขต  ดังนี้  
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วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 4.01 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 3.97 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 3.68 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 4.12 คะแนน 

4. คะแนนเฉล่ียที่นิสิตประเมินตนเองด้าน “สามัคคี” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จัก
ประนีประนอม สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 
3.95 คะแนน โดยมีผลการประเมินแยกตามวิทยาเขต  ดังนี้  

วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 4.01 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 3.88 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 3.72 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 4.10 คะแนน 

5. คะแนนเฉล่ียที่นิสิตประเมินตนเอง รวมทั้ง 4 ด้าน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.95 
คะแนน โดยมีผลการประเมินแยกตามวิทยาเขต  ดังนี้ 

วิทยาเขตบางเขน     มีค่าเฉล่ีย 4.01 คะแนน 
วิทยาเขตกําแพงแสน    มีค่าเฉล่ีย 3.91 คะแนน 
วิทยาเขตศรีราชา     มีค่าเฉล่ีย 3.67 คะแนน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีค่าเฉล่ีย 4.11 คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน  
แนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

การดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการประเมิน การประเมินเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
อัตลักษณ ์
 ที่ 9.2.1 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2-1 แบบประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริมให้นิสิตบุคลิกท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

9.2-2 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริมให้นิสิตบุคลิกท่ีสอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

แหล่งข้อมูล  :  กองกิจการนิสิต  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   กองกิจการนิสิต และสํานักงานประกันคุณภาพ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2556 มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน  
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ปัจจัยนําเข้าและกระบวนการที่พัฒนาโดย สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ที่พัฒนาโดย สมศ.ที่เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานอีก 14 ตัวบ่งช้ี (สมศ.1-14) รวมทั้งส้ิน 37 ตัวบ่งช้ี ซึ่งมีเกณฑ์ 
การแปลผลการประเมิน ดังนี้ 

คะแนน 0.00-1.50       หมายถึง     การดําเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน  
คะแนน 1.51-2.50       หมายถึง     การดําเนินงานต้องปรบัปรุง 
คะแนน 2.51-3.50       หมายถึง     การดําเนินงานระดับพอใช ้
คะแนน 3.51-4.50       หมายถึง     การดําเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51-5.00       หมายถงึ     การดําเนินงานระดับดีมาก 

 ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 37 ตัวบ่งชี้  
มีคะแนนผลการประเมิน 4.67 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.67 อยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.42 อยู่ในระดับดี   
ด้านกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.78 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 
16 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.61 อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ยังต้องพัฒนาผลการดําเนินงาน
ในด้านปัจจัยนําเข้าและด้านผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น  
 
3.1 การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ  9  ด้าน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 พันธกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่ สังคม และการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก  5 ประการ 
ที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการ
ดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนมีความเช่ือมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ .ศ . 2553  
โดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้านที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน 
ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต  
4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 
8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

ÊÃu»¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹µÒÁo§¤ �»Ãa¡oº 
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 ในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตามกําหนดตัวบ่งชี้จํานวน 38 ตัวบ่งชี้  ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน เพื่อให้
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย   
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ทีใ่ช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ (ป 2) 
 

องค์ประกอบคณุภาพ 
ผลการประเมิน ความหมาย 

ของคะแนน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

1.ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผน
ดําเนินการ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2.การผลิตบัณฑิต 4.39 4.39 4.25 4.25 4.55 4.55 4.42 4.42 ดี ดี 
3.กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 
- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4.การวิจัย 4.52 4.52 5.00 5.00 3.98 3.98 4.41 4.41 ดี ดี 
5.การบริการทางวิชาการ

แก่สังคม 
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

6.การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

7.การบริหารและการ
จัดการ 

- - 5.00 5.00 4.90 4.90 4.97 4.97 ดีมาก ดีมาก 

8.การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
9.ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

เฉลี่ยคะแนนรวม 4.42 4.42 4.78 4.78 4.60 4.60 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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 3.2  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สามารถกระจายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
ในการกํ ากับดูแลตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยนั้น  ในปีการศึกษา  2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพมาตรฐาน (ป 3) 
 
 

มาตรฐาน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ความหมาย 

ของคะแนน 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

- - - - 4.69 4.69 4.69 4.69 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา 

          

ก.มาตรฐานด้านธรรมมาภิบาล
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 4.86 4.86 4.90 4.90 4.87 4.87 ดีมาก ดีมาก

ข.มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

4.42 4.42 4.67 4.67 4.77 4.77 4.64 4.64 ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ 

- - 5.00 5.00 3.98 3.98 4.39 4.39 ดี ดี 

เฉลี่ยคะแนนรวม 4.42 4.42 4.78 4.78 4.60 4.60 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อน 
ผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่เข้มแข็ง มีการกําหนดจํานวน
ชั่วโมงกิจกรรมที่นิสิตต้องเข้าร่วมและมีการบันทึกกิจกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เป็นแบบอย่างแก่มหาวิทยาลัยอื่น และ
สามารถใช้กิจกรรมในการปลูกฝังบุคลิกลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้
นิสิตมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความ
เข้มแข็งของการจัดกิจกรรมนิสิต เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
ในทุกหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตามคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นลักษณะร่วม และคณะ/ภาควิชา  
จัดกิจกรรมสําหรับคุณธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตร ทั้งนี้ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ําให้ซึมซับ
คุณธรรมจริยธรรมประจําตัวตนอย่างแท้จริง  จึงจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการผลิต
บัณฑิตในหลักสูตรนั้นๆ 
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 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทําให้กิจการของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาตามลําดับ โดยมี
ความโดดเด่นด้านการเกษตรและส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีผลงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก  
มีความพร้อมในทุกด้านในการท่ีจะแสวงหารายได้จากทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม 
และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
และการบริการวิชาการ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ความที่เป็น
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่มาก มีความหลากหลายของคณะวิชา และมีหลายวิทยาเขต ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งจุดเริ่มต้น 
อายุของหน่วยงาน ศักยภาพของหน่วยงาน ผลการดําเนินงาน และจํานวนบุคลากร ในการบริหารจัดการ จึงเป็น
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารในการที่จะต้องวางแผนในระยะยาว ทั้งเรื่องการพัฒนาด้านกายภาพ 
โครงสร้างมหาวิทยาลัย และการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในระดับคณะและวิทยาเขตต่างๆ ให้มีความเหมาะสม  
เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ภายใต้อัตลักษณ์เดียวกัน 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานที่มีความโดดเด่น 
ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะสมมายาวนาน มีความต่อเนื่อง และเกิดผลกระทบที่ เป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติจํานวนมาก โดยมีการทํางานและให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในวิทยาเขต
ต่างๆ ทั้งน้ี ควรมีการติดตามการนําผลงานไปใช้ประโยชน์จริงมหาวิทยาลัย  
 
3.3  การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานอย่าง
ครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งช้ี 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตามมุมมองด้านต่างๆ  ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มีผลการดําเนินงานตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ดังปรากฏในตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3  ผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป 4) 
 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ความหมาย 

ของคะแนน 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

1.ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - 4.67 4.67 4.78 4.78 4.73 4.73 ดีมาก ดีมาก 

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.78 4.78 4.95 4.95 4.84 4.84 ดีมาก ดีมาก 

3.ด้านการเงิน 4.52 4.52 5.00 5.00 - - 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก 
4.ด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวัตกรรม 

4.08 4.08 5.00 5.00 3.94 3.94 4.24 4.24 ดี ดี 

เฉลี่ยคะแนนรวม 4.42 4.42 4.78 4.78 4.60 4.60 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานิสิตที่เข้มแข็ง เป็นรูปธรรม  
ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาที่ทันสมัยพร้อมบริการนิสิตอย่างทั่วถึง ส่งผลให้
นิสิตเป็นที่ยอมรับ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการทํางานและ
ให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในวิทยาเขตต่างๆ ซึ่งมีผลงานบริการวิชาการที่โดดเด่น
หลากหลายด้านในการช่วยเหลือสังคม สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ควรมีการกระตุ้น 
ให้นิสิตเห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการส่ือสาร การเขียน  
ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดให้นิสิตเลือกเข้าร่วมตามสมัครใจ 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี มีการกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (IDKU) ไว้อย่างชัดเจน มีการส่ือสารไปในทุกส่วนงาน 
รวมทั้งมีสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีคุณภาพ ทําให้กิจการของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า 
มาตามลําดับ อย่างไรก็ตาม สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ควรวางแผนในระยะยาว ทั้งเรื่องการพัฒนา 
ด้านกายภาพ โครงสร้างมหาวิทยาลัย และการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในระดับคณะและวิทยาเขตต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสม เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ภายใต้อัตลักษณ์เดียวกัน 

- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน 
ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในทุกด้านในการที่จะแสวงหารายได้จากทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน   
การวิจัย การบริการสังคม และการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
บริหารงานการเงินแบบกระจายอํานาจของมหาวิทยาลัย ทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคณะ อย่างไรก็ตาม ควรมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพื่อรองรับภาระงบประมาณ 
ในระยะยาวได้อย่างมั่นคง เช่น ควรวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิต อีกทั้งควรมีแผนการลงทุนและหารายได้
เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายสําหรับพันธกิจต่างๆ ในอนาคต 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.24  
ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูงในหลายสาขาวิชา จนมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรมี
การวางแผนหรือข้อกําหนดบางอย่างเพื่อให้คณะวิชาต่างๆ มีความสามารถสร้างผลงานวิจัยที่นําไปตีพิมพ์และ 
ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงการต่อยอดการมีตําแหน่งทางวิชาการ 
 
3.4  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐาน
ย่อยอีก 4 ด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนั้น ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้านดังปรากฎในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (ป 5) 
 

มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ความหมาย 

ของคะแนน 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

4.39 4.39 4.60 4.60 4.55 4.55 4.55 4.55 ดีมาก ดีมาก 

(1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
(2) ด้านวิชาการ 4.08 4.08 4.00 4.00 3.84 3.84 4.00 4.00 ดี ดี 
(3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
(4) ด้านการบรหิารจัดการ - - 4.83 4.83 4.84 4.84 4.83 4.83 ดีมาก ดีมาก 
2.มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4.52 4.52 5.00 5.00 4.62 4.62 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 5.00 5.00 4.69 4.69 4.81 4.81 ดีมาก ดีมาก 
(2) ด้านการวิจยั 4.52 4.52 5.00 5.00 3.98 3.98 4.41 4.41 ดี ดี 
(3) ด้านการใหบ้ริการ 
    ทางวิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ 
    และวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนรวม 4.42 4.42 4.78 4.78 4.60 4.60 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00   

ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.85 
สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านปัจจัยและส่ิงสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์และบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรสร้างความม่ันใจต่อสังคมโดยเน้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาอาจารย์ เรื่อง ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ  
การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 
4.81 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย 4.41 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันได้เป็นอย่างดี โดยมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีความรู้และเชี่ยวชาญจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
จํานวนมาก และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม อย่างไรก็ตาม ภารกิจด้านการวิจัย คณะยังมีจํานวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ และจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ยังมี
จํานวนไม่มาก ควรวางระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการติดตามและรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหามาตรการเพื่อการผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพให้มากขึ้น 
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วทิยาเขตกาํแพงแสน 
www.kps.ku.ac.th 

วทิยาเขตศรรีาชา 
www.src.ku.ac.th 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร 
www.csc.ku.ac.th 

วทิยาเขตบางเขน 
www.ku.ac.th 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย (Common data set) 

ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 389
2 -ระดับปริญญาตร ี 131
3 -ระดับ ป.บัณฑิต 1
4 -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - 
5 -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
6 -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดยีวกัน 170
7 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก -
8 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
9 -ระดับปริญญาเอก 87
10 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 87
11 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 382
12 -ระดับอนุปรญิญา -
13 -ระดับปริญญาตร ี 151
14 -ระดับ ป.บัณฑิต 1
15 -ระดับปริญญาโท 152
16 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
17 -ระดับปริญญาเอก 78

18 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 
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19 -ระดับอนุปรญิญา -
20 -ระดับปริญญาตร ี 112
21 -ระดับ ป.บัณฑิต -
22 -ระดับปริญญาโท 131
23 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
24 -ระดับปริญญาเอก 62
25 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทัง้หมด 94
26 -ระดับอนุปรญิญา -
27 -ระดับปริญญาตร ี 44
28 -ระดับ ป.บัณฑิต -
29 -ระดับปริญญาโท 37
30 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
31 -ระดับปริญญาเอก 13
32 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลกัสูตรจากองคก์รวิชาชีพทั้งหมด 75
33 -ระดับอนุปรญิญา -
34 -ระดับปริญญาตร ี 40
35 -ระดับ ป.บัณฑิต -
36 -ระดับปริญญาโท 24
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
37 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
38 -ระดับปริญญาเอก 11

39 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีย่ังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

24

40 -ระดับอนุปรญิญา -
41 -ระดับปริญญาตร ี 16
42 -ระดับ ป.บัณฑิต -
43 -ระดับปริญญาโท 6
44 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
45 -ระดับปริญญาเอก 2

46 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนด 
ในแต่ละปี) 

308

47 -ระดับอนุปรญิญา -
48 -ระดับปริญญาตร ี 132
49 -ระดับ ป.บัณฑิต -
50 -ระดับปริญญาโท 122
51 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
52 -ระดับปริญญาเอก 54

53 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

340

54 -ระดับอนุปรญิญา -
55 -ระดับปริญญาตร ี 133
56 -ระดับ ป.บัณฑิต 1
57 -ระดับปริญญาโท 140
58 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
59 -ระดับปริญญาเอก 66

60 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลกัสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกีย่วขอ้งกับวชิาชีพของหลักสูตร 

118

61 -ระดับอนุปรญิญา -
62 -ระดับปริญญาตร ี 43
63 -ระดับ ป.บัณฑิต 1
64 -ระดับปริญญาโท 47
65 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
66 -ระดับปริญญาเอก  27
67 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 64,884
68 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 52,563
69 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 47
70 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 10,331
71 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก) 6,942
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
72 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข) 3,389
73 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
74 -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  1,978
75 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 2,836

76 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ แยกตามวฒุิปริญญาหรือ
เทียบเท่า  

2,836

77 -จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  54
78 -จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 1,079
79 -จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  1,703
80 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 1,620
81 -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 49
82 -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 807.50
83 -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มตีําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 763.50
84 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 678.50
85 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 1
86 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 144
87 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 533.50
88 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 489
89 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทยีบเท่า 3
90 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทยีบเท่า 121.50
91 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 364.50
92 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ 48.50
93 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 1
94 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6
95 -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 41.50
96 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลกัสูตร 58,489.97
97 -ระดับอนุปรญิญา  -
98 -ระดับปริญญาตร ี 52,299.05
99 -ระดับ ป.บัณฑิต 47
100 -ระดับปริญญาโท 5,336.33
101 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - 
102 -ระดับปริญญาเอก 807.58
103 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จดับริการให้นักศึกษา 4,503

104 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้  
Wi-Fi กับสถาบัน 

182,885

105 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.05

106 
ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศกึษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณก์ารศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.86
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 

107 
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกทีจ่ําเป็นอื่นๆ อาท ิงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.82

108 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟา้ ระบบกําจัดของเสยี การจัดการขยะ รวมทัง้มี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคภัียในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.90

109 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จดัเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 10,465
110 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรือ่งการมีงานทํา  9,856
111 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชพีอิสระ) 6,351
112 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ประกอบอาชพีอิสระ 467
113 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา 508
114 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจําอยู่แล้ว -
115 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาต่อระดบับัณฑิตศึกษา 1,089
116 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่อุปสมบท 14
117 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่เกณฑ์ทหาร 32

118 เงินเดอืนหรอืรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉล่ีย) 

17,019.58

119 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 9,768
120 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 2,982
121 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทัง้หมด (ที่จัดเก็บขอ้มูล สําหรับ สมศ2 16.2) 130

122 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2,044

123 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 -

124 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.02

125 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

715

126 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 - 

127 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.18

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

60

129 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 - 

130 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
 

4.35
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
131 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 12.55 
132 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 2,819

133 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก  
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.07

134 
จํานวนรวมของบทความวจิัยที่เป็นผลจากวทิยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ ์หรือ
บทความจากศลิปนิพนธ ์[ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

1,303

135 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  -

136 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

502

137 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาต ิ

432

138 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 58

139 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท) 

-

140 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรร่ะดับสถาบันหรือจงัหวัด -
141 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ -
142 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ -
143 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน -
144 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ  -
145 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 1,796

146 จํานวนรวมของบทความวจิัยจากวทิยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร ่(ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

169

147 
-จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี ้จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอื่นๆ) 

75

148 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฎในประกาศของ  
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ํากับที่นบัในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

-

149 -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความทีน่ับในค่านํ้าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้าํกับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

-

150 
-จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus  
(จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

94

151 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) -
152 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรร่ะดับสถาบันหรือจงัหวัด -
153 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ -
154 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ -
155 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน -
156 -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ -
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
157 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 140
158 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร - 
159 (สบช.)จํานวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) - 
160 (สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศกึษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชพีภายใน 1 ปี - 
161 (สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศกึษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน - 
162 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทัง้หมดในปีการศึกษาน้ัน 9,762
163 -ระดับอนุปรญิญา -
164 -ระดับปริญญาตร ี 7,106
165 -ระดับ ป.บัณฑิต 9
166 -ระดับปริญญาโท 2,240
167 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
168 -ระดับปริญญาเอก 407
169 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนฯ 7,986
170 -ระดับอนุปรญิญา -
171 -ระดับปริญญาตร ี 5,975
172 -ระดับ ป.บัณฑิต -
173 -ระดับปริญญาโท 1,690
174 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
175 -ระดับปริญญาเอก 321

176 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51 

23

177 -ระดับอนุปรญิญา -
178 -ระดับปริญญาตร ี 14
179 -ระดับ ป.บัณฑิต -
180 -ระดับปริญญาโท 9
181 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
182 -ระดับปริญญาเอก -

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

183 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.23

184 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.98

185 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี 
แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.20

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 

186 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

2,029.50

187 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 1,957.50
188 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 53
189 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 124,837,453.47
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
190 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104,458,300.14
191 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4,019,900.00
192 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16,359,253.33
193 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,135,741,595.57
194 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 869,469,016.39
195 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 38,567,464.00 
196 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 227,705,115.18
197 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 2,571
198 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,602.50
199 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 176
200 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 792.50
201 จํานวนนักวิจยัประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 200
202 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 193
203 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
204 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7
205 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศกึษาต่อ 265
206 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  152
207 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  41
208 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  72
209 จํานวนนักวิจยัประจําที่ลาศึกษาต่อ 18
210 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   18
211 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   -
212 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

213 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับใน
ค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอื่นๆ) 

1,236

214 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,038
215 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 41
216 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 157

217 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ  
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากบัที่นับในค่านํ้าหนักอื่นๆ) 

130

218 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86
219 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7
220 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37

221 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอื่นๆ) 

105

222 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103
223 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
224 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 

225 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus  
(จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอืน่ๆ) 

798

226 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 740
227 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 72
228 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46

229 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวัด (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

1

230 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
231 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
232 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

233 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

7

234 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
235 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
236 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

237 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจาํ) 

-

238 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
239 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
240 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

241 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

-

242 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
243 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
244 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

245 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

3

246 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
247 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
248 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
249 จํานวนรวมของผลงานวิจยัทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 436
250 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 38
251 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 431
252 -บทความวิชาการที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 183
253 -บทความวิชาการที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 119

254 -ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงาน
จะต้องเกินรอ้ยละ 50 ของช้ินงาน)  

80
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 

255 
-ตําราหรือหนงัสือที่ใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรอืหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตาํแหน่ง
ทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ 50 ของช้ินงาน) 

49

องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
256 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 1,066
257 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 463
258 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 124

259 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน 
และการวิจยั 

183

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

260 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
(จากคะแนนเตม็ 5) 

3.93

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
261 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  4.85
262 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5)  4.95

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

263 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง 
กับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.22

264 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 2,044

265 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
(คะแนนเต็ม 5) 

407

266 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 715

267 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
(คะแนนเต็ม 5) 

4.24

268 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 60

269 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

4.37

270 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์ 12.68
271 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 2,819
272 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 4.12

273 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น  
และจุดเด่น หรือความเชีย่วชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.09

องค์ประกอบสาํนักงาน ก.พ.ร. 
274 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด 62,738
275 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี 294
276 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร 96
277 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง 2,397
278 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น 2,234
279 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ -
280 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า -
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ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม มก. 
281 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน -
282 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย ์ -
283 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลาย ู 58
284 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว -
285 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม 238
286 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 57,421
287 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย -
288 -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชใ้นกลุ่มประเทศอาเซียนอืน่ๆ -

289 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่
กําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

46,143

290 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีทีก่ําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

229

291 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่กําหนด 
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

96

292 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

2,288

293 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

2,071

294 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

295 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่กําหนด   
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

296 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่กําหนด   
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

297 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

298 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

56

299 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

300 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

201

301 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่กําหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

41,182

302 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-

303 -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายทีใ่ช้ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

-
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ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

องค์ประกอบที่ 2 
1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 293 115 22 - 
2  - ระดับอนุปริญญา - - - - 
3  - ระดับปริญญาตรี 111 54 5 - 
4  - ระดับ ป.บัณฑิต 1 0 0 - 
5  - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 104 13 11 - 
6  - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 2 0 0 - 
7  - ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 9 30 2 - 
8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 105 100 12 - 
9  - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
10  - ระดับปริญญาเอก 64 18 4 - 
11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 64 18 3 - 
12 จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - - - - 
13 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - - - - 
14  - ระดับอนุปริญญา - - - - 
15  - ระดับปริญญาตรี - - - - 
16  - ระดับ ป.บัณฑิต - - - - 
17  - ระดับปริญญาโท - - - - 
18  - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - - 
19  - ระดับปริญญาเอก - - - - 
20 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาทราบ 
- - - - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

21  - ระดับอนุปริญญา - - - - 
22  - ระดับปริญญาตรี - - - - 
23  - ระดับ ป.บัณฑิต - - - - 
24  - ระดับปริญญาโท - - - - 
25  - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - - 
26  - ระดับปริญญาเอก - - - - 
27 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 259 103 20 - 
28  - ระดับอนุปริญญา - - - - 
29  - ระดับปริญญาตรี 99 49 3 - 
30  - ระดับ ป.บัณฑิต 1 0 0 - 
31  - ระดับปริญญาโท 101 38 13 - 
32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
33 - -ระดับปริญญาเอก 58 16 4 - 
34 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ 

ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 
218 67 20 - 

35  -ระดับอนุปริญญา - - - - 
36  -ระดับปริญญาตรี 86 23 3 - 
37  -ระดับ ป.บัณฑิต - - - - 
38  -ระดับปริญญาโท 88 30 13 - 
39  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
40  -ระดับปริญญาเอก 44 14 4 - 
41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 81 10 3 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

42  -ระดับอนุปริญญา - - - - 
43  -ระดับปริญญาตรี 32 10 2 - 
44  -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 - 
45  -ระดับปริญญาโท 36 0 1 - 
46  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
47  -ระดับปริญญาเอก 13 0 0 - 
48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 63 9 3 - 
49  -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 - 
50  -ระดับปริญญาตรี 29 9 2 - 
51  -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 - 
52  -ระดับปริญญาโท 23 0 1 - 
53  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
54  -ระดับปริญญาเอก 11 0 0 - 
55 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
14 8 2 - 

56  -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 - 
57  -ระดับปริญญาตรี 14 1 1 - 
58  -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 - 
59  -ระดับปริญญาโท 0 5 1 - 
60  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
61  -ระดับปริญญาเอก 0 2 0 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

62 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี 

182 104 22 - 

63  -ระดับอนุปริญญา - - - - 
64  -ระดับปริญญาตรี 78 49 5 - 
65  -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 - 
66  -ระดับปริญญาโท 70 39 13 - 
67  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
68  -ระดับปริญญาเอก 34 16 4 - 
69 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตาม 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
220 97 23 - 

70  -ระดับอนุปริญญา - - - - 
71  -ระดับปริญญาตรี 85 42 6 - 
72  -ระดับ ป.บัณฑิต 1 0 0 - 
73  -ระดับปริญญาโท 89 38 13 - 
74  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
75  -ระดับปริญญาเอก 45 17 4 - 
76 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ

หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
117 0 1 - 

77  -ระดับอนุปริญญา - - - - 
78  -ระดับปริญญาตรี 42 0 1 - 
79  -ระดับ ป.บัณฑิต 1 0 0 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

80  -ระดับปริญญาโท 47 0 0 - 
81  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
82  -ระดับปริญญาเอก  27 0 0 - 
83 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 32,529 24,776 2,540 - 
84  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - - - 
85  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 26,172 19,460 2,232 - 
86  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 104 0 0 - 
87  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 4,401 4,782 228 - 
88  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 3,706 2,347 225 - 
89  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 695 2,435 0 - 
90  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 84 0 0 - 
91  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  1,047 534 80 - 
92 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 1,817.5 777.5 216.5 24.5 
93 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
198.5 242 24.5 0 

94  -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  36 15 1 2 
95  -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 587 360.5 103.5 9 
96  -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  1,150.5 402 112 13.5 
97 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา  

(กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 
55.24 41.53 49.48 0 

98 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 1,011 468 133 8 
99  -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 33 14 0 2 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

100  -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 452.5 269 82 4 
101  -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 525.5 185 51 2 
102 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 448 181.5 49 0 
103 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 1 0 0 
104  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 86 47 11 0 
105  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 362 133.5 38 0 
106 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 324 119 32.5 13.5 
107  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 2 0 1 0 
108  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 65.5 40.5 10.5 5 
109  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 256.5 78.5 21 8.5 
110 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 34.5 9 2 3 
111  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 0 0 0 
112  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 4 0 0 
113  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 31.5 5 2 3 
114 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา  

(กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 
256.12 110.6 37.36 0 

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 31,908 25,819 1,370 - 
116  -ระดับอนุปริญญา - - - - 
117  -ระดับปริญญาตรี 28,032.89 22,001.41 1,265.38 - 
118  -ระดับ ป.บัณฑิต 47 0 0 - 
119  -ระดับปริญญาโท 3,156.47 3,586.46 71.59 - 
120  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

121  -ระดับปริญญาเอก 670.87 230.9 32.92 - 
122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 5,152 1,626.47 210 - 
123 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้  

Wi-Fi กับสถาบัน 
98,138 76,616 3,958 - 

124 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.05 4.10 4.07 - 

125 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.85 3.90 3.89 - 

126 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ  
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.83 3.88 15.44 - 

127 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.96 4.05 3.92 - 

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ. 1) 5,772 4,306 194 - 
129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 5,535 3,996 191 - 
130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ

อิสระ) 
3,827 2,737 147 - 

131 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 393 131 1 - 
132 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 292 192 14 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 235 233 3 - 
134 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 652 413 23 - 
135 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 10 4 0 - 
136 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 20 12 0 - 
137 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
16,990.69 12,5501.72 15,153.64 - 

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ. 2, 16.2) 4,383 3,686 187 - 
139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ. 2, 16.2) 818 1,700 8 - 
140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ. 2, 16.2) 152 34 5 - 
141 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1,916 1,195 88 - 

142 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.02 3.97 0 - 

143 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.01 4.09 3.83 - 

144 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

306 824 2.5 - 

145 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.10 4.08 4 - 

146 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.20 4.19 4.03 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

147 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

42 18 5 - 

148 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.37 0 0 - 

149 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.50 4.47 4.2 - 

150 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 570 42 4 - 
151 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 2,202 278 88 - 
152 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก  

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
435.56 4.12 3.93 - 

153 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง 
(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

506 767 30 - 

154  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  7 365 0 - 
155  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 
260 255 6 - 

156  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

176 146 15 - 

157  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 62 1 9 - 

158 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท) 

0 0 0 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

159  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 0 - 
160  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 0 - 
161  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0 0 0 - 

162  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 0 - 
163  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 0 0 - 
164 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 982 1,113 14 - 
165 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก) 
106 40 4 - 

166  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอื่นๆ) 

41 36 3 - 

167  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ  
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

7 0 0 - 

168  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

4 0 0 - 

169  -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ       
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

54 4 1 - 

170 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก) 

0 0 0 - 

171  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 0 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

172  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 0 - 
173  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0 0 0 - 

174  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 0 - 
175  -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 0 - 
176 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 109 43 12 - 
177 (สบช.)จํานวนนกัศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 0 0 520 - 
178 (สบช.)จํานวนนกัศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) 0 0 520 - 
179 (สบช.)จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี 0 0 0 - 
180 (สบช.)จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน 1,657 0 520 - 
181 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 5,618 3,743 401 - 
182  -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 - 
183  -ระดับปริญญาตรี 3,772 3,080 254 - 
184  -ระดับ ป.บัณฑิต 9 0 0 - 
185  -ระดับปริญญาโท 1,531 578 131 - 
186  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
187  -ระดับปริญญาเอก 306 85 16 - 
188 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนฯ 
4,477.46 3107 401 - 

189  -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 - 
190  -ระดับปริญญาตรี 3,169 2,552 254 - 
191  -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

192  -ระดับปริญญาโท 1,104 455 131 - 
193  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
194  -ระดับปริญญาเอก 205 100 16 - 
195 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51 
12 10 1 - 

196  -ระดับอนุปริญญา 0 0 0 - 
197  -ระดับปริญญาตรี 5 9 0 - 
198  -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 - 
199  -ระดับปริญญาโท 7 1 1 - 
200  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 - 
201  -ระดับปริญญาเอก 0 0 0 - 

องค์ประกอบที่ 3 
202 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 

แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
67.91 4.27 4.08 - 

203 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

63.68 3.94 4.07 - 

204 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

69.01 4.03 4.14 - 

องค์ประกอบที่ 4 
205 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์ 
1,412.5 469.5 147.5 0 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

206 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 1,352 516 89.5 0 
207 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 32 1 20 0 
208 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 104,780,800.1 16,036,753.33 4,019,900 0 
209  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104,458,300.1 0 0 0 
210  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 4,019,900 0 
211  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 322,500 16,036,753.33 0 0 
212 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 875,984,501.4 221,189,630.2 38,567,464 0 
213  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 869,469,016.4 0 0 0 
214  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 38,567,464 0 
215  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6,515,485 221,189,630.2 0 0 
216 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1,657.5 713 176 24.5 
217  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,578 0 0 24.5 
218  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 176 0 
219  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 79.5 713 0 0 
220 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 182.5 7 0 10.5 
221  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 182.5 0 0 10.5 
222  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
223  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 7 0 0 
224 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 160 64.5 40.5 0 
225  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  144 0 0 0 
226  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 40.5 0 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

227  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 7 64.5 0 0 
228 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 16 0 0 2 
229  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   16 0 0 2 
230  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 0 0 0 
231  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 0 0 
232 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับใน
ค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1,061 134 41 - 

233  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,021 0 0 - 
234  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 41 - 
235  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 23 134 0 - 
236 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 
86 37 7 - 

237  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86 0 0 - 
238  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 7 - 
239  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 37 0 - 
240 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับใน 
ค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

103 1 1 - 

241  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103 0 0 - 
242  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 1 - 
243  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 1 0 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

244 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับใน 
ค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

741 46 72 - 

245  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 740 0 0 - 
246  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 72 - 
247  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 46 0 - 
248 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
0 2 0 - 

249  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 - 
250  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 - 
251  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 2 0 - 
252 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจํา) 
3 9 0 - 

253  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 0 - 
254  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 - 
255  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 9 0 - 
256 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงาน

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
0 0 0 - 

257  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 - 
258  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 - 
259  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 0 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

260 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 0 - 

261  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 - 
262  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 - 
263  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 0 - 
264 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจํา 

และนักวิจัยประจํา) 
3 1 0 - 

265  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 0 - 
266  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 - 
267  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 1 0 - 
268 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 328 97 11 - 
269 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 24 13 1 - 
270 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 282 137 12 - 
271  -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 121 62 0 - 
272  -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 92 27 0 - 
273  -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด  

(ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน)  
36 39 5 - 

274  -ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ 
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน 
ตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน) 

30 9 7 - 

องค์ประกอบที่ 5 
275 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 810 183 73 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

276 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา  
เฉพาะการเรียนการสอน 

357 81 25 - 

277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 102 15 7 - 
278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและ 

การวิจัย 
121 42 20 - 

องค์ประกอบที่ 6 
279 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
4.00 4.01 4.06 - 

องค์ประกอบที่ 7 

280 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 4.44 0 3.91 - 
281 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง  

(คะแนนเต็ม 5) 
4.45 3.70 4.70 - 

องค์ประกอบที่ 97 
282 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.25 4.18 4.20 - 

283 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 908 802 41 - 
284 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 
4.06 4.11 4.70 - 

285 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 207 323 2 - 
286 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 
4.32 4.23 4.19 - 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  แยกตามกลุ่มสาขา 
  

ลําดับที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มอื่นๆ 

287 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 65 4 0 - 
288 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 
4.29 4.37 0 - 

289 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 2,922 1,068 4 - 
290 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 1,338 1,250 56 - 
291 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  

(คะแนนเต็ม 5) 
4.11 4.14 3.86 - 

292 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.20 4.89 4.07 - 
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วทิยาเขตกาํแพงแสน 
www.kps.ku.ac.th 

วทิยาเขตศรรีาชา 
www.src.ku.ac.th 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร 
www.csc.ku.ac.th 

วทิยาเขตบางเขน 
www.ku.ac.th 
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ภาคผนวก ข 
รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปี พ.ศ. 2556-2558 
 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
1 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  เรืองพานิช  
2 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์  สนธิรัตน  

(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) 
3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.กนิษฐา กาญจนจาร ี
4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายชุมพล พรประภา 
5 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายโชติ ตราช ู
6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.พรชัย รุจิประภา        

เกษยีณอายรุาชการ 30 กันยายน 2557 
7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.พันธ์ศักดิ ์ศิริรัชตพงษ ์ 
8 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายมนตรี คงตระกูลเทยีน 
9 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายลักษณ์ วจนานวัช 
10 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ ์
11 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  
12 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นายสกล มงคลธรรมากุล 
13 อธิการบด ี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์           
14 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย นายอํานวย เนตยสุภา                                   
15 ประธานสภาข้าราชการ มก. รองศาสตราจารย์ น.สพ.เจริญศักดิ์  ศาลากิจ 
16 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชยัเสร ี

(รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ) 
17 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยรุ ีเทศผล  

(รองอธกิารบดฝ่ีายบริหารทรพัยากรบุคคล) 
เกษยีณอายรุาชการ 30 กันยายน 2557 

18 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยิัน ธัญกิจจานุกิจ 
(คณบดีคณะประมง) 

19 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ พนูวศิน 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร)์ 

20 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรพัย ์
(คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา) 

21 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชยั จวิเจรญิสกุล 
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร)์ 

22 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร นายเพิ่ม สุรกัษา 
(ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน) 

23 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร นางพัชรี ตั้งตระกูล 
(ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) 
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
24 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจํา ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์  

(คณะเทคนิคสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทนกลุ่ม  
สาขาวิชาการเกษตร) 

25 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจํา รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 
(คณะส่ิงแวดล้อม ผู้แทนกลุ่ม สาขาวิชาการเกษตร) 

26 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจํา ดร.ศรินยา สนทิวงศ์ ณ อยุธยา  
(วิทยาลัยพานิชนาวีนานาชาติ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

27 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจํา นายอุบล ทองปัญญา  
(คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ผู้แทนกลุ่มวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

28 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจํา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุรยิกุล ณ อยธุยา  
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้แทนกลุ่ม
สังคมศาสตร์) 

29 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจํา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันตวิงศ์วานิช 
(คณะวิทยาการจัดการ  ผู้แทนกลุ่มสังคมศาสตร)์ 

30 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจํา รองศาสตราจารย ์ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน ์
(คณะเกษตร ผู้แทนส่วนกลาง บางเขน) 

31 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจํา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกยีรติ แสงทองพนิิจ 
(คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทนวิทยาเขต) 

32 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย ์ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร 
(รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัย) 

33 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ ์งามเจริญ  
(รองอธกิารบดฝ่ีายประกันคุณภาพ) 

              

             ท่ีมา : งานการประชุม กองกลาง 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57) 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
1 ที่ปรกึษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ศ.ระพี  สาคริก 
2 ที่ปรกึษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ ์
3 ที่ปรกึษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ดร.มาลี  สุวรรณอัตถ ์
4 อธิการบด ี รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ 
5 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกรู 
6 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สิรี ชยัเสร ี
7 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผศ.มยุร ี เทศผล 
8 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.ดํารงค์  ศรพีระราม 
9 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรพัย ์
10 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ ์
11 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ นายนิพนธ ์ ล้ิมแหลมทอง 
12 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพเิศษ ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน 
13 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผศ.นงลักษณ์  งามเจริญ 
14 รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ รศ.ดร.อษุณีย์ ลีรวัฒน ์
15 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา 
16 รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ ดร.ณรงค์ชัย  พพิัฒน์ธนวงศ์ 
17 รองอธิการบดีวทิยาเขตกําแพงแสน รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์ 
18 รองอธิการบดีวทิยาเขตศรรีาชา รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ 
19 รองอธิการบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล 
20 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ รศ.ดร.ปัสสี  ประสมสินธ์ 
21 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนิสิต อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 
22 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนิสิต ผศ.กรกฎา นักค้ิม 
23 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายการเงินและทรัพย์สิน ผศ.วิมล รอดเพช็ร 
24 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายการเงินและทรัพย์สิน รศ.นภาภรณ์  พรหมชนะ 
25 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการ รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีต๊ะ 
26 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการ รศ.ศักดา อินทรวิชัย 
27 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ผศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร 
28 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิจัย ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล 
29 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิจัย รศ.ดร.คณพล  จุฑามณี 
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
30 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริหารทรพัยากรบุคคล ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย 
31 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริหารทรพัยากรบุคคล ดร.สมจติต ์ ปาละกาศ 
32 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายประกันคุณภาพ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ 
33 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 
34 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผศ.ดร.ภุชงค์ อทุโยภาศ 
35 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิจัย วทิยาเขตกําแพงแสน ผศ.ดร.พิสสวรรณ  เจียมสมบัต ิ
36 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิชาการและประกันคุณภาพ  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิ จังหวัดสกลนคร ผศ.ดร.อภิชาต  แจ้งบํารงุ 

37 ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวิจัยและบรกิารวิชาการ  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิ จังหวัดสกลนคร ผศ.ดร.อนุกูล  วัฒนสุข 

38 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักด ี
39 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 
40 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ อ.น.สพ.ดร.เสร ีกุญแจนาค 
41 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ ดร.สุจณิณา  กรรณสูต 
42 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร 
43 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการพิเศษ ดร.เออวดี  เปรมัษเฐียร 
44 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายบรกิารวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม 
45 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายบรหิารและประกันคุณภาพ วิทยาเขต

กําแพงแสน อ.เบญญา  กสานติกุล 

46 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม   
วิทยาเขตกําแพงแสน ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล 

47 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตศรีราชา ดร.ภัทรวดี  สุ่มทอง นาคมี 
48 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.สถาพร  เชื้อเพง็ 
49 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.สุภัทรชยั ชมพันธุ ์
50 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร ดร.กรรณกิาร์ วงษ์พานิชย ์
51 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร ผศ.ดร.วิรัช  หริญั 
52 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร ผศ.ดร.อัญชสา  ประมวลเจรญิกิจ 
53 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร ดร.ปณิธี  การสมดี 
54 ผู้ช่วยรองอธกิารบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร อ.ฐาปนี  เฮงสน่ันกูล 

  
  
  
  

                                                                                                                                  ท่ีมา : กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57) 
 

ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
วิทยาเขตบางเขน 

คณบดี 
คณะเกษตร ผศ.ดร.สุตเขตต ์นาคะเสถียร                       
คณะบริหารธรุกิจ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอําพล              
คณะประมง ผศ.ดร.สุริยัน  ธญักิจจานุกิจ                  
คณะมนุษยศาสตร ์ ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล                         
คณะวนศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทรร์ัตน์                 
คณะวิทยาศาสตร ์ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว                             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธญัญะ  เกียรติวัฒน ์
คณะศึกษาศาสตร ์ รศ.ดร.สุรชยั  จวิเจรญิสกุล 
คณะเศรษฐศาสตร ์ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งค่ัง                      
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ผศ.รัชต  ชมภูนิช                               
คณะสังคมศาสตร ์ รศ.ดร.มนฤตยพ์ล  อุรบุญนวลชาติ           
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์  สุขประเสริฐ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ธนะบูลย์  สัจจาอนันตกุล 
บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กัญจนา  ธีระกุล                         

คณะส่ิงแวดล้อม ดร.ดํารงค์  ศรพีระราม  (รกัษาราชการแทน) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ     

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ รศ.ดร.วรวุฒ ิ ฤกษ์อํานวยโชค                     
ผู้อํานวยการ (สถาบัน) 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร นางวารณุี  ธนะแพสย์                                

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  นางพัชรี  ตั้งตระกูล                            

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ศ.ดร.อุทยัรัตน์ ณ นคร 
รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน ์

ผู้อํานวยการ (สํานัก) 
สํานักงานอธกิารบด ี นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล (รกัษาราชการแทน) 
สํานักทะเบียนและประมวลผล นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์                      
สํานักบริการคอมพิวเตอร ์ รศ.ประดนเดช  นีละคุปต์                        
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ                   
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ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
สํานักหอสมุด ดร.อารีย์  ธัญกจิจานุกิจ                          
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร   ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล (รกัษาราชการแทน)                      
ผู้อํานวยการ (สํานักงาน) 
กองกลาง นางสุกัญญา  มณีเจรญิ 
กองการเจ้าหนา้ที ่ นางสุปราณี  สิงห์โตทอง 
กองกิจการนิสิต นายประหยัด  สุดเศวต 
กองคลัง นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย 
กองแผนงาน นางสาวยุพา  วงศ์อุบล 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ นายนิพนธ์  ล้ิมแหลมทอง 
กองวิเทศสัมพันธ์ นายสมศักดิ์ ทบัทิมทอง 
หอจดหมายเหตุ ดร.อารีย์  ธัญกจิจานุกิจ       
สํานักการกีฬา  รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์ (รกัษาราชการแทน)                     
สํานักงานทรัพย์สิน นางปิยฉัตร  ช่างเหล็ก                         
สํานักงานบรกิารวิชาการ นางสาวรัตติญา  ศริดารา 
สํานักงานกฎหมาย นายฉัตรชัย จรญูพงศ์  
สํานักงานตรวจสอบภายใน นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์                     
สํานักงานประกนัคุณภาพ นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์ิจ            

วิทยาเขตกําแพงแสน 
คณบดี 
คณะเกษตร กําแพงแสน ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ ดร.อนามัย  ดําเนตร                         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน                             
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ รศ.ดร.บรรจบ  ภิรมย์คํา                          
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ผศ.ดร.ราตรี  เรืองไทย 
ผู้อํานวยการ 
สํานักหอสมุด  ดร.เปรมปรีดิ์  บุญรังษี (รักษาราชการแทน)                     
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน นายเพิ่ม  สุรกัษา 
สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน  นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ                       

วิทยาเขตศรีราชา 
คณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ อาจารยเ์ติมศักดิ์  สุขวิบูลย ์                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รศ.ดร.เกียรติยทุธ  กวีญาณ                      
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ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา ผศ.ดร.สุชัย  ตนัยอัชฌาวุฒ                      
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา  รศ.ศรีอร  สมบรูณ์ทรัพย์    
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ พลเรือเอกสุพทิย์  อํานวย                    
ผู้อํานวยการ 
สํานักวิทยบริการ นายเรวตัิ อ่ําทอง                             
สํานักงานวทิยาเขตศรรีาชา นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรถั                 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณบดี 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์นิติกุล    
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวัฒน์  พนูวศิน    
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร.วัชรพงษ์ อนิทรวงศ์           

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล (รกัษาราชการแทน) 
รองอธิการบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 

ผู้อํานวยการ (สถาบัน) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวดัสกลนคร ดร.ประภากรณ ์ แสงวิจิตร 

ผู้อํานวยการ (สํานัก) 
สํานักงานวทิยบริการ ดร.จิตรา พึ่งพานิช                             
สํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวดัสกลนคร 
 

รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล (รกัษาราชการแทน) 
รองอธิการบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร  
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วทิยาเขตกาํแพงแสน 
www.kps.ku.ac.th 

วทิยาเขตศรรีาชา 
www.src.ku.ac.th 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร 
www.csc.ku.ac.th 

วทิยาเขตบางเขน 
www.ku.ac.th 
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ภาคผนวก จ 
รายนามหน่วยงานผู้กํากับดูแลรับผิดชอบข้อมูล 
รายตัวบ่งชี้ สําหรับรายงานผลการดําเนินงาน 

และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วยงาน ผู้บริหารท่ีกํากับดูเล ผู้กํากับดูแล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
สกอ.1.1 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวสยาวไลย์  โชคมาเสริมกุล 

       นางสาวเกศรินทร์  แพทอง 
สมศ.16         
สมศ.16.1 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวสยาวไลย์  โชคมาเสริมกุล 

    นายสมพล  นาคเมือง 
    นางสาวอโณทัย  เทวราชสมบูรณ์ 

สมศ.16.2 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวพัชน ี ลีลาดี 
บัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ 

สมศ.17 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวสยาวไลย์  โชคมาเสริมกุล 

    
นางณิชารีย์  แสงแจ่ม 
นางสาวอโณทัย  เทวราชสมบูรณ์ 

สกอ.2.1 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
(ฝ่ายบริการการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล 
นางวราภรณ ์ สมบูรณ์กุล 

บัณฑิตวิทยาลัย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางสมสุข  นูหาร 
สกอ.2.2 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางสาวยุภาพร  สุรเวช 

นายคมสัน   จีราคม 
สกอ.2.3 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางสาวยุภาพร  สุรเวช 

นายคมสัน   จีราคม 
นางมะลิวัลย์  พันธ์ุภักดี 
นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์ 

สกอ.2.4 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
(ฝ่ายบริการการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

นางสาวอุทัยวรรณ  กิจวิเชียร 

  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางพรศรี  กาญจนภักด์ิ 
    นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์ 

สกอ.2.5 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

อธิการบดี 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
กําแพงแสน 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
ศรีราชา 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

ผู้อํานวยการสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวนฤมล  ศักด์ิอุดมวัฒโน 

กองแผนงาน ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวกิ่งแก้ว  รักประศาสน์ 
นางสาวอโณทัย  เทวราชสมบูรณ์ 

สํานักหอสมุด ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ 
  นางพันธ์ุศิริ  ธนาริยะวงศ์ 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

นางอโณชา  ชํานาญกิจ 
นางสาวบัวทอง  ทองใบ 

กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี 
 

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี 

นางสุชีพ  จันทอง 
ว่าท่ี รต.หญิง สิทธิชยา  ชิดนอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วยงาน ผู้บริหารท่ีกํากับดูเล ผู้กํากับดูแล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
สํานักงานทรัพย์สิน 
 
สถานพยาบาล 
สํานักการการกีฬา 
สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน/ศรีราชา 
/เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 
 
 
สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน 
 
ผู้อํานวยการสถานพยาบาล 
ผู้อํานวยการสํานักการการกีฬา 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
ศรีราชา 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ผู้อํานวยการสํานกังาน 
ประกันคุณภาพ 

นางกิตญา  ศรีทองคํา 
นางสาวจารุณ ี พรหมแสน 
นางนงเยาว์ อัศวเลิศแสง 
นายมหาด อินทร์ด้วง 
นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา 
 
นางอนุตรา  สุนทรส 
 
นางอรุณศรี นิภานันท์ 
 
นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ 

สกอ.2.6 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
(ฝ่ายบริการการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

นางสาวกัญญารตัน์  แก้วคง 

สกอ.2.7 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
(ฝ่ายบริการการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

นางสาวปฐมาวด ีกุลวัฒนไพศาล 

สกอ.2.8 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
(ฝ่ายบริการการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

นายปัญญา ซ่ือตรง 

 กองกิจการนิสิต  ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต นายสําเริง  เคร่ืองไธสง 
สมศ.1 กองแผนงาน อธิการบดี ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวพนิดา  กุลแพทย์ 
สมศ.2 กองแผนงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
อธิการบดี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 
 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

นางสาวพัชน ี ลีลาดี 
นางสาวพรลักษณ์  ฤกษ์สมโภชน์ 
นางสาวอโณทัย  เทวราชสมบูรณ์ 
นางอัจฉรา  ผ่องอุดม 

สมศ.3 บัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวจรุวรรณ ์ พฤกษติกุล 
สมศ.4 บัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวจรุวรรณ ์ พฤกษติกุล 
สมศ.14 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางสาวยุภาพร  สุรเวช 
นายคมสัน   จีราคม 

สกอ.3.1 กองกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ 

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร 
นางสาวสิน ี อําภารักษ์ 

สกอ.3.2 กองกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ 

ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร 
นางสาวลดาวัลย์  วชิรเมฆากุล 

มก.3.3 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
(ฝ่ายบริการการศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

นางมัลลิกา  เกตุชรารัตน์ 

สกอ.4.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 

นางสาวรัชดา  คะดาษ 
นางสาวบุษยา  ศรีอนันต์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วยงาน ผู้บริหารท่ีกํากับดูเล ผู้กํากับดูแล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
สกอ.4.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก. 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 

นางสาววันเพ็ญ  นภาทิวาอํานวย 
นางสาวสมพร  มณีประสพสุข 

สกอ.4.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. 
 
สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 
 
ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นางสาวมาล ี สกุลนิยมพร 
นางกนกพร  พูลประพันธ์ 
นางสาวทิสยา  ทิศเสถียร 
นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ 

สมศ.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก.  
 
สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 
 
ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นางสาวมาล ี สกุลนิยมพร 
นางกนกพร  พูลประพันธ์ 
นางสาวทิสยา  ทิศเสถียร 
นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ 

สมศ.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. 
 
สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่ง มก. 
 
ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นางสาวมาล ี สกุลนิยมพร 
นางกนกพร  พูลประพันธ์ 
นางสาวทิสยา  ทิศเสถียร 
นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ 

สมศ.7 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางมะลิวัลย์  พันธ์ุภักดี 

สกอ.5.1 สํานักงานบริการ
วิชาการ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน 
บริการวิชาการ 

นางสาววราภรณ ์ ภายศรี 

สกอ.5.2 สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

นางรําไพ  ภูวราห์ 

สมศ.8 สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ 

สมศ.9 คณะเกษตร 
สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน/ศรีราชา 
/เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
กําแพงแสน 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
ศรีราชา 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
ศรีราชา 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 
นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา 
 
นางอนุตรา  สุนทรส 
 
นางอรุณศรี นิภานันท์ 
 

สมศ.18         
สมศ.18.1 กองยานพาหนะอาคาร 

และสถานท่ี 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ 

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและพัฒนากายภาพ 

นายกิตติศักด์ิ  เสพศิริสุข 

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ
อาคาร และสถานท่ี 

 

สมศ.18.2 คณะเกษตร 
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รองอธิการบดีวิทยาเขต 
กําแพงแสน 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
ศรีราชา 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ 
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 
นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วยงาน ผู้บริหารท่ีกํากับดูเล ผู้กํากับดูแล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ 
อุตสาหกรมเกษตร 
สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน/ศรีราชา 
/เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 
 
 

รองอธิการบดีวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรมเกษตร 
 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
ศรีราชา 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นางสุนทรา  อุชุภาพ 
 
 
 
นางสนุทรี  กลิ่นบุปผา 
 
นางอนุตรา  สุนทรส 
 
นางอรุณศรี นิภานันท์ 
 

สกอ.6.1 คณะกรรมการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สมศ.10 คณะกรรมการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สมศ.11 คณะกรรมการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
กองแผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ 

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ
อาคาร และสถานท่ี 
ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สกอ.7.1 กองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ผู้อํานวยการกองกลาง นางสาวอัมพร วรรณะปะกาศิล 
สกอ.7.2 กองการเจ้าหน้าท่ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางพรศรี กาญจนภักด์ิ 

นายสิทธิพงษ์  เดชาอนันตพงษ์ 
สกอ.7.3 สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

ผู้อํานวยการสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

นายประสพสุข  ผลดี 

สกอ.7.4 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน 
ตรวจสอบภายใน 

นายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
ศรีราชา 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

สมศ.12 กองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ผู้อํานวยการกองกลาง นางสาวอัมพร วรรณะปะกาศิล 
สมศ.13 กองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ผู้อํานวยการกองกลาง นางสาวอัมพร วรรณะปะกาศิล 
สกอ.8.1 กองคลัง รองอธิการบดี 

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
ผู้อํานวยการกองคลัง นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย 

สกอ.9.1 สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นางมุกดา  เกตุแก้ว 

สมศ.15 สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ 

นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ 
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ภาคผนวก ฉ 
  
 
 
 
 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่  ๓๕/๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
.................................................... 

 

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน  และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในส่งต้นสังกัดภายใน ๑๒๐วัน หลังสิ้นปีการศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจําปีการศึกษา๒๕๕๖ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล   ที่ปรึกษา 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย     ที่ปรึกษา 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ที่ปรึกษา 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ    ที่ปรึกษา 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    ที่ปรึกษา 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   ที่ปรึกษา 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
๙. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    ที่ปรึกษา 
๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ     ที่ปรึกษา 
๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน    ที่ปรึกษา 
๑๒. รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ   ที่ปรึกษา 
๑๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน    ที่ปรึกษา 
๑๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา    ที่ปรึกษา 
๑๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ที่ปรึกษา 
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ    ประธานกรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ    กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
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๒๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ    กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   กรรมการ 
๒๔. คณบดีคณะเกษตร      กรรมการ 
๒๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
๒๖. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.   กรรมการ 
๒๗. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  กรรมการ 
๒๘. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร กรรมการ 

และอุตสาหกรรมเกษตร  
๒๙. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล   กรรมการ 
๓๐. ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
๓๑. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 
๓๒. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม   กรรมการ 
๓๓. ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  กรรมการ 
๓๔. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
๓๕. ผู้อํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
๓๖. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่     กรรมการ 
๓๗. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต     กรรมการ 
๓๘. ผู้อํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
๓๙. ผู้อํานวยการกองแผนงาน     กรรมการ 
๔๐. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี   กรรมการ 
๔๑. ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์     กรรมการ 
๔๒. ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา     กรรมการ 
๔๓. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน    กรรมการ 
๔๔. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ    กรรมการ 
๔๕. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย    กรรมการ 
๔๖. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๔๗. ผู้อํานวยการสถานพยาบาล     กรรมการ 
๔๘. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ    กรรมการและ 

        เลขานุการ  
๔๙. นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ     กรรมการและ 

        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๐. นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ    กรรมการและ 

        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๑. นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง     กรรมการและฃ 

        ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  โดยให้คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้เป็นไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก และพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 
   

  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  จนเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 
 

        สั่ง ณ วันที ่ ๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

       (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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วทิยาเขตกาํแพงแสน 
www.kps.ku.ac.th 

วทิยาเขตศรรีาชา 
www.src.ku.ac.th 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร 
www.csc.ku.ac.th 

วทิยาเขตบางเขน 
www.ku.ac.th 
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ภาคผนวก ช 
 
 
 
 

 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่  ๖๒/๒๕๕๗ 

 เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการในการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

................................................... 
 

  อนุสนธิคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓๕/๒๕๕๗ เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

  เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการจดัทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังน้ี 

 

คณะอนุกรรมการด้านปรัชญา ปณธิาน แผนดําเนนิการ 
การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ และการประกันคณุภาพ 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ที่ปรึกษา 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษา 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล ที่ปรึกษา 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ที่ปรึกษา 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ที่ปรึกษา 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา 
๙. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานอนุกรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อนุกรรมการ 
๑๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อํานวยการกองแผนงาน อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการกองกลาง อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้อํานวยการกองคลัง อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อนุกรรมการ 
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา อนุกรรมการ 
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๑๙. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร 

อนุกรรมการ 

๒๐. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ 
๒๑. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย อนุกรรมการ 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ อนุกรรมการ 
๒๓. นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
๑. เสนอแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกพร้อมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

๒. เสนอแนวทางการพัฒนาด้านปรัชญาปณิธานแผนดําเนินการการบริหารจัดการ การเงิน
และงบประมาณตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงานปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

๓. ดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการด้านการผลิตบัณฑิตกิจกรรมการพัฒนานสิิตและทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ที่ปรึกษา 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษา 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานอนุกรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพ รองประธานอนุกรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ รองประธานอนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  อนุกรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อนุกรรมการ 

๑๐. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์  อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด  อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการกองแผนงาน อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้อํานวยการกองกลาง  อนุกรรมการ 
๑๘. ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์  อนุกรรมการ 
๑๙. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต  อนุกรรมการ 
๒๐. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  อนุกรรมการ 
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๒๑. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน  อนุกรรมการ 
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา  อนุกรรมการ 
๒๓. ผู้อํานวยการสถานพยาบาล มก. อนุกรรมการ 
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ  อนุกรรมการ 
๒๕. ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร    อนุกรรมการ 
๒๖. นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๗. นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๘. นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
๑. เสนอแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกพร้อมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

๒. เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตและกิจกรรมการพัฒนานิสิตตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๓. ดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มอบหมาย 

 

คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ที่ปรึกษา 
๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษา 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ประธานอนุกรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองประธานอนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย อนุกรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ อนุกรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  อนุกรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะเกษตร อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ  อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล 

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
อนุกรรมการ 

๑๘. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ 
๑๙. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี อนุกรรมการ 
๒๐. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ  อนุกรรมการ 
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๒๑. นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
๑. เสนอแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกพร้อมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

๒. เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมตามข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๓. ดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มอบหมาย 

 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนสิ้นสุดการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      
         สั่ง ณ วันที ่๑๓  มกราคมพ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก ซ 
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ภาคผนวก ฌ 
กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2557 
เวลา รายละเอียด สถานท่ี 

วันอังคารท่ี 2 กันยายน 2557 
08.30 – 09.00 น. • คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในการประเมินฯ ห้องประชุม 8  
09.00 - 09.30 น. • ผู้บริหาร และบุคลากร มก. ลงทะเบียน ห้องกําพล  

อดุลวิทย์  09.30 - 10.00 น. • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยแนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
• ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางใน

การประเมินฯ 
10.00 - 12.00 น. • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 

• รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รายงานระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 8  
13.00 – 15.00 น. • รองอธิการบดีวิทยาเขตต่างๆ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  

พร้อมรับการสัมภาษณ์และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประเมินฯ 
 

กลุ่ม A    
ห้องประชุม 8 

กลุ่ม B 
ห้องประชุม 5 

กลุ่ม C 
ห้องประชุม 6 

 

วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

วิทยาเขตศรีราชา  
 

15.00 -16.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
วันพุธท่ี 3 กันยายน 2557 

09.00 – 12.00 น. • คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมคณะวิชา วิทยาเขตบางเขน ห้องประชุม 8  
กลุ่ม A    กลุ่ม B กลุ่ม C  

09.00 – 10.30 น. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  

10.30 น. – 12.00 น. คณะประมง คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. – 14.30 น. • คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุน วิทยาเขตบางเขน  
สํานักหอสมุด สํานักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

14.30 -16.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (เพ่ิมเติม) และสรุปประเด็นท่ีพบ 
จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 กันยายน 2557  
08.30 - 09.00 น. • คณะกรรมการประเมินฯ  ประชุมเตรียมพร้อมประเด็นสัมภาษณ์ ห้องประชุม 8 
09.00 – 10.00 น. • สัมภาษณ์อธิการบดี  ณ ห้องประชุม 6   

 กลุ่ม A 
ห้องประชุม 8 

กลุ่ม B 
ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ 

กลุ่ม C 
ห้องประชุม 5 
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09.00 – 10.00 น. กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย         

อาจารย์ คณบดี 

10.00 – 11.00 น.  - ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก กอง  
 

 
11.00 – 12.00 น. รองอธิการบดี นิสิตทุกชั้นปี บุคลากรสายสนับสนุน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควร

พัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ห้องประชุม 8 

วันศุกร์ท่ี 5 กันยายน 2557  
08.30 – 12.00 น. • คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) และวิพากษ์ผลการ

ประเมินในภาพรวม 
ห้องประชุม 8 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 8 
13.00 - 13.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมนําเสนอรายงานผลการประเมิน ห้องประชุม 8 
13.30 – 15.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินโดยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากร มก. 

• อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็น และปิดการ
ประชุม 

ห้องกําพล  
อดุลวิทย์ 

 การแบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินฯ 

กลุ่มตามองค์ประกอบ จํานวนตัวบ่งชี้ ทีมคณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ สกอ. สมศ. มก. รวม 
 

กลุ่ม A 
องค์ประกอบที่ 1 7 8 และ 9 7 ตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ - 13 ตัวบ่งชี ้

รศ.นพ.ปรีชา วาณชิยเศรษฐกุล 
รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา 
นางชนันดา ธีญะวุฒิ  
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ 

 
กลุ่ม B 

องค์ประกอบที่ 2 และ 3 10 ตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี ้

รศ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ 
รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 
อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์  
นางมุกดา เกตุแก้ว 

 
กลุ่ม C 

องค์ประกอบที่ 4  5 และ 6 6 ตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้ - 15 ตัวบ่งชี ้

รศ.จันทนี  เพชรานนท์ 
ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล 
อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ 

รวม 23 ตัวบ่งชี้ 20 ตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ 44  
ตัวบ่งช้ี 
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พิมพ์ที ่: โรงพมิพ์สํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 10900 
           โทร. 02-9428049 

เอกสารวิชาการ 10/2557 
ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําการการศึกษา 2556 
คณะอนุกรรมการในการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลยก์จิ   ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ 

บรรณาธิการ นางสาวนงนาฏ พัวประเสรฐิ  งานวิเคระหข์้อมูลและสารสนเทศ 
นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ ์  งานวิเคระหข์้อมูลและสารสนเทศ 
นางสาวเพชร์รตัน์ โชครุ่ง   งานวิเคระหข์้อมูลและสารสนเทศ 

กองบรรณาธิการ งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  สํานักงานประกนัคุณภาพ 
งานพัฒนาและฝึกอบรม   สํานักงานประกนัคุณภาพ 
งานธุรการ    สํานักงานประกนัคุณภาพ 

ออกแบบปก นางสาวเพชร์รตัน์ โชครุ่ง   งานวิเคระหข์้อมูลและสารสนเทศ 




