
            
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งเป็นพลเมืองโลก (Global 
Citizenship) : ซึ่งที่ประชุมคณบดีในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับแก้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. มีจิตส านึกด้านคุณธรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและแสดงออกในการประพฤติ ปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัย
ในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต เคารพศักดิศรีความเป็นมนุษย์ มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนส านึกความเป็นพลเมืองไทยที่พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 2. มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ในศาสตร์ที่ตนศึกษา และทักษะด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถประยุกต์วิชาการ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคม 
 3. มีความรู้รอบและเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม 
 4. รู้รักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2557 

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 
ดว้ยเกลา้ด้วยกระหมอ่มขอเดชะ 

ขา้พระพุทธเจา้ ส านักงานประกันคณุภาพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศกึษา 2556  
ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ระหว่างวนัที่ 2-5 กันยายน 2557 

รายนามคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
ประจ าปกีารศกึษา 2556 

 
1.  รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2.  รศ.พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล              กรรมการ 
3.  รศ.ดร.วิสิฐ  จะวะสิต    ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล             กรรมการ 
4.  รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา  ที่ปรึกษาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                  กรรมการ  
5.  รศ.จันทนี เพชรานนท์  รักษาการแทนรองอธิการบดี                

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง             กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.วรยุทธ  ศรีวรกุล  คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ             กรรมการ 
7.  อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    

มหาวิทยาลัยแม่โจ้                 กรรมการ 
8.  รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรีงาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              กรรมการ 
9.  อาจารย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              กรรมการ 
10. นางชนันดา  ธีญะวุฒิ  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต        กรรมการและเลขานุการ 

ก าหนดการประเมนิคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
ประจ าปกีารศกึษา 2556 

วัน - เวลา กิจกรรม 
 วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 
08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
09.30 – 10.00 น. *  อธกิารบดีกล่าวเปิด  และแนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

*  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  แนะน าคณะกรรมการประเมิน พรอ้มชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน  
10.00 – 11.00 น. *  ผู้บริหารมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงาน และแผนพัฒนามหาวทิยาลัย   

   ประจ าปีการศึกษา 2556 
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ซักถามข้อมูลเพิม่เติม 
12.00 – 13.00 น. คณะกรรมการฯ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการฯ ศึกษาผลการด าเนนิงานและหลกัฐานประกอบ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
 วันพุธที่ 3 กนัยายน 2557 
08.30 – 12.00 น. ตรวจเยี่ยม/สมัภาษณ์คณะวิชา   
13.00 -  16.00 น. ตรวจเยี่ยม/สมัภาษณ์หน่วยงานสนับสนุน  และสัมภาษณ์ผู้บรหิารวิทยาเขตต่างๆ 
 วันพฤหัสบดทีี่ 4 กันยายน 2557 
08.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลยั อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านกั และตัวแทนอาจารย ์
13.00 -  14.30 น. สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต ศิษย์เกา่ ผูใ้ช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนนุ 
14.30 -  16.00 น. คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมนิ  
 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 
09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน (ต่อ) และเตรียมน าเสนอรายงานผลการประเมินฯ โดยวาจา  

ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
13.00 -  15.30 น. คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บรหิาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
15.30 -  16.00 น. อธิการบดกีล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ  

อธิการบดีและผู้บริหาร ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการประชุม ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย ์
                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที ่8 ประจ าปี 2557  
        เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถน าผลจากการกระบวนการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดและขยายผลสู่การปฏิบัติจริง และยกย่อง
หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ด าเนินงานจากการประกันคุณภาพ จนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
        ส าหรับโครงการรางวัลคุณภาพครั้งที่ 8 นี ้ก าหนดประเภทผลงานเป็น 4 ประเภท โดย 3 ประเภทแรกคงยังเหมือนเดิม ส่วนประเภทที่ 4 เป็นประเภทที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม ่ซึ่งเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ที่ด าเนินงานต่อเนื่องจากการประกวดของกองการเจ้าหน้าที่ ส าหรับรายละเอียดมีดังนี้ 

 ประเภทที ่1 : หนว่ยงานทีม่ผีลงานดเีด่น ประจ าปกีารศกึษา 2556 ประกวดระดับวิทยาเขต คณะวิชา สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยคณะ
กรรมการฯ จะพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศกึษา 2556 โดยมีประเดน็ในการพิจารณา ดังนี้ 

1) มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยก าหนดครบถ้วน และมีผลการประเมินอยู่ในดีมาก  
 2) มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น 

 ประเภทที ่2 : พนัธกจิของหนว่ยงาน ประกวดระดับวทิยาเขต คณะวิชา สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยให้หน่วยงานส่งผลงานประกวดตาม
พันธกิจที่มีกระบวนการท่ีชัดเจน จนเกิดผลลัพธ์ท่ีดีและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถส่งได้มากกว่า 1 พันธกิจ โดยแบ่งเป็นแต่ละพันธกิจ ดังน้ี  
   2.1  การผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการพัฒนานิสิต  
  2.2 การวิจัย โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบด้านการวิจัย 
  2.3 การบริการวิชาการ  โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  2.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.5 การบริหารจัดการ โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน 
 ด้านการบริหารและจัดการ ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ประเภทที ่3 : การพฒันาปรบัปรงุการปฏิบัตงิาน ประกวดระดับหน่วยงานย่อยของคณะวิชา สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยให้หน่วยงาน
น าเสนอผลงานประกวดตามลักษณะกระบวนการท่ีมีการปฏิบัติอย่างชัดเจน ดังนี้ 

1) การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่เป็นความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของการท างาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร สามารถลดเวลาและขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2) แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง กระบวนการที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์  

3) นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือ
องค์กร เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต  

 ประเภทที ่4 : การพฒันาหนว่ยงานสูห่น่วยงานเรยีนรู้ ประกวดระดับคณะวิชา สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยให้หน่วยงานน าเสนอผลงานท่ีมี
กระบวนการพัฒนาประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และครอบคลุมพันธกิจในแต่ละด้าน จนเกิดผลลัพธ์/แนวปฏบิัติ 
ที่ดีในการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในประเด็นดังนี้ 

1) การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
2) การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
3) การจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการ 
4) การจัดการความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

 โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน เพื่อรับรางวัลคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 การพิจารณาตัดสิน 

1) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกระดับ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังส านักงานประกันคุณภาพ ภายในวันพุธที่ 15 ตุลาคม  
พ.ศ. 2557 จ านวน 10 ชุด 

2) คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ พิจารณากลั่นกรองประเภทที่ 1–3 และคณะกรรมการการจัดการความรู้ พิจารณาคัดเลือกผลงาน ประเภท 
ที่ 4 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557 แล้วแจ้งผลให้ผู้เสนอขอรับรางวัลทราบ 

3) ผลงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 
สุธรรม อารีกุล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลและประกาศผล โดยมีระยะเวลาในการน าเสนอหัวข้อละไม่เกิน 15-20 นาที  

4) จัดพิธีมอบรางวัลโล่ และประกาศเกียรติคุณ ในวันงานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

                                                    **ขอเชญิชวนทุกหนว่ยงานร่วมกนัคดัเลอืกผลงานของหนว่ยงานสง่เขา้รว่มประกวดในครัง้นี ้นะคะ** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านั ก ง านประกันคุณภาพ ได้ จั ด โค รงการประชุ มชี้ แ จ ง แนวทา งการประ เมิ นคุณภาพภาย ใน  ประจ าปี ก ารศึ กษา 2556 ส าหรับคณะกรรมการประ เมิ นฯ  
ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 48 คน 
 

ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการด าเนินงานรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ (อาคารหลังใหม่) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 86 คน 
 

ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการด าเนินงานรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้  สกอ. และ สมศ. ในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557  
ในวันพฤหัสบดีที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 87 คน 
 

 

ส านักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับกองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพกิจการนิสิต ในวันจันทร์ท่ี 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30–16.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4  ห้องซ้อมกิจกรรม (307) ชั้น 3  และห้องซ้อมกิจกรรม (208, 213) ชั้น 2 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวนท้ังสิ้น 80 คน 

ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการในการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 
3/2557 ในวันอังคารดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธาน 
อนุกรรมการฯ องค์ประกอบที่ 4 และ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนท้ังสิ้น 29 คน  

จัดท ำโดย          งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
ที่ปรกึษำ   รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
กองบรรณำธิกำร  บุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิได้ที่ www.qa.ku.ac.th  หรือ โทร. 0 2942 8299 ภำยใน 4923-24 ต่อ 41-43 
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