
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ประจ ำเดือนตุลำคม 2557 

                     ขอต้อนรับชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสู่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 และพบกับจดหมายข่าวกันอีกเช่นเคย  
ส าหรับเดือนนี้ ส านักงานประกันคุณภาพมีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา สถาบัน ส านัก 
ประจ าปีการศึกษา 2556 รวมท้ังบทกลอนอันไพเราะแด่บุคลากร มก. ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ค่ะ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556 

   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 เป็นการด าเนินการตามกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ . 2554 ซึ่ งมี ก าหนดรับการประ เมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่ า ง วันที่  2-5 กันยายน 2557  
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 10 ท่าน น าโดย  
รศ.นพ.ปรีชา วานิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 ตาม 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. และ 20 ตัวบ่งชี้ของ สมศ.  
โดยคณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ด้านการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาที่จัดการศึกษาหลากหลาย ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง และมีคณะวิชาที่มีความโดดเด่น
อยู่หลายคณะในทุกวิทยาเขต โดยเฉพาะด้านการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ให้เอื้อต่อการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต มีหลักสูตรทั้งปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษค่อนข้างมาก จึงท าให้การก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอย่างครบถ้วนเป็นไปได้ช้า การมีอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นในขณะที่การพัฒนางานด้านวิชาการยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ท าให้ต าแหน่งวิชาการ
โดยรวมของมหาวิทยาลัยต่ ากว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ การมีหน่วยงานด้านวิชาการจ านวนมาก และหลากหลาย ท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลงาน
วิชาการได้แตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องเร่งวางแผนและวางระบบเพื่อให้ผลการด าเนินงานด้านวิชาการดีขึ้น  เหมาะสม และมีความ
ใกล้เคียงกันมากขึ้น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูงในหลายสาขาวิชา จึงมีผลงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก 

และยังมีระบบและกลไกส่งเสริม รวมไปถึงการมีงบประมาณ เครื่องมือ ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการต่างๆ มากมายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย รวมถึง
การมีความสามารถในการแสวงหาทุนวิจัยได้มาก ผลงานวิจัยสามารถน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเชิงพาณิชย์ได้มากมาย อย่างไรก็ตาม 
การท าวิจัยยังมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนักวิจัย หรือบางหน่วยงาน ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละวิทยาเขต นอกจากนี้การเพิ่มของผลงานวิจัย 
ไม่สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มของต าแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนหรือข้อก าหนดบางอย่างเพื่อให้คณะวิชาต่างๆ มีความสามารถสร้าง
ผลงานวิจัยที่น าไปตีพิมพ์และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ควรใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในการสร้างผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการให้มาก
ขึ้น รวมถึงการต่อยอดการมีต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการแก่สังคมจ านวนมาก มีความโดดเด่นด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยที่แสดงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการท างานและให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ 
ในวิทยาเขตต่างๆ อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าว ยังอยู่ในระดับคณะจึงควรบูรณาการร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัยในขั้นตอนการวางแผน  
การประเมินคุณภาพการบริการวิชาการ รวมไปถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และยังต้องการการพัฒนาต่อไปให้ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ ์
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างมาก มีการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมเอง และด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน  
ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม จุดเด่นที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสร้างกิจกรรม 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีเกษตรไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านยุทธศาสตร์และแผน   

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการก าหนด 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (IDKU) ไว้อย่างชัดเจน มีการสื่อสารไปในทุกส่วนงาน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหาร เพื่อก าหนดนโยบาย และก ากับติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังเป็น
ช่วงเริ่มต้นแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ฉบับใหม่ และก าลังจะมีผู้บริหารชุดใหม่ จึงคาดการณ์ได้ว่ายังอาจต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อรองรับ
นโยบายของผู้บริหารชุดใหม่ 
6. ด้านการบรหิารจดัการ 

มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีคณุภาพ  ท าให้กิจการของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังให้ความเป็นอิสระ ในการบริหารแก่คณะ และวิทยาเขตค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ความที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มาก มีความ
หลากหลายของคณะวิชา และมีหลายวิทยาเขต ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งจุดเริ่มต้น อายุของหน่วยงาน ศักยภาพของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน และ
จ านวนบุคลากร ถึงแม้ว่ ามีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานไปบ้างแล้ว  ก็ยังมีความยากล าบากในการบริหารจัดการ จึ ง เป็นหน้าที่ 
ของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารในการที่จะต้องวางแผนในระยะยาว ทั้งเรื่องการพัฒนาด้านกายภาพ โครงสร้างมหาวิทยาลัย และการจัดสรร
งบประมาณ ทั้งในระดับคณะและวิทยาเขตต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ภายใต้อัตลักษณ์เดียวกัน 
 

   ในวาระเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2557 นี้ ส านักงานประกันคุณภาพขอมอบบทกลอนนี้ 
แด่อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ที่เกษียณอายุราชการ และขอให้ 
ทุกท่านมีก าลังใจและใช้ชีวิตหลังการเกษียณอย่างมีความสุข 

 
เกษยีณกำลผ่ำนพ้น  อำลยั 
หกสิบปเีวยีนไว  เนิน่ช้ำ 
ตรำกตร ำทุ่มเทให้  หนำ้ที ่กอปรกจิ 
ยกยอ่งถึงฝั่งหล้ำ  เปีย่มล  ำ สุขเกษม 

                 

      ไหมแก้วสีฟ้าคราม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ล าดับ คณะวิชา 

คะแนนเฉลี่ย (เตม็ 5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้สกอ. 
23 ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้  
สมศ.14 ตัวบ่งชี้  

(ยกเว้นตัวบ่งช้ี 
สมศ.ที่ 12) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. +  
สมศ. 36 ตัวบ่งชี้  

(ยกเว้นตัวบ่งช้ี 
สมศ.ที่ 12 และ 15) 

ระดับคุณภาพ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00)  จ านวน 10 คณะวิชา  
1 คณะเกษตร ก ำแพงแสน 4.91 4.52 4.76 ดีมำก 
2 คณะวิทยำศำสตร ์ 4.84 4.58 4.75 ดีมำก 
3 คณะศึกษำศำสตร ์ 4.91 4.43 4.74 ดีมำก 
4 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 4.78 4.62 4.72 ดีมำก 
5 คณะอุตสำหกรรมเกษตร 4.80 4.82 4.71 ดีมำก 
6 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์ 4.63 4.62 4.63 ดีมำก 
7 คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร 4.68 4.51 4.62 ดีมำก 
8 คณะเกษตร 4.91 4.27 4.57 ดีมำก 
9 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 4.78 4.67 4.55 ดีมำก 
10 คณะสัตวแพทยศำสตร์ 4.68 4.22 4.51 ดีมำก 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50)  จ านวน 19 คณะวิชา  
11 คณะมนุษยศำสตร ์ 4.60 4.15 4.42 ดี 
12 คณะวิทยำศำสตร์ ศรรีำชำ 4.44 4.29 4.39 ดี 
13 คณะประมง 4.61 4.16 4.38 ดี 
14 คณะบริหำรธรุกิจ 4.38 4.21 4.32 ดี 
15 คณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ 4.70 3.49 4.30 ดี 
16 คณะวิทยำกำรจัดกำร 4.52 3.90 4.29 ดี 
17 คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 4.31 4.20 4.27 ดี 
18 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ 4.06 3.91 4.19 ดี 
19 วิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำต ิ 4.24 4.13 4.14 ดี 
20 คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 4.24 3.91 4.12 ดี 
21 คณะสิ่งแวดล้อม 4.22 3.95 4.12 ดี 
22 คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ 4.21 3.90 4.10 ดี 
23 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 4.43 3.95 4.04 ดี 
24 คณะวนศำสตร์ 3.78 4.44 4.02 ดี 
25 คณะเศรษฐศำสตร ์ 3.83 4.21 3.97 ดี 
26 คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 4.34 3.22 3.93 ดี 
27 คณะสังคมศำสตร ์ 3.92 3.64 3.82 ดี 
28 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 3.93 3.57 3.80 ดี 
29 คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ 3.96 3.36 3.79 ดี 

หมำยเหตุ : คะแนนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

การประเมินคุณภาพภายในตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 29 คณะวิชา  
ซึ่งด าเนินการประเมินฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้ + มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1-15 (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. รวม 36 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 และ 15) พบว่า มีคณะวิชาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.51-
5.00) 10 คณะวิชา คิดเป็นร้อยละ 34.49 คณะวิชาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) 19 คณะวิชา คิดเป็นร้อยละ 65.51 รายละเอียด
ข้อมูลดังตาราง (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 กันยายน 2557)     



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

ระดับสถาบัน ส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับสถาบัน ส านัก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 18 หน่วยงาน ซึ่งด าเนินการประเมินฯ  
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 6 องค์ประกอบ มีจ านวนตัวบ่งชี้การประเมินต่างๆ ดังนี้ หน่วยงานที่มี
ภารกิจวิจัย 24 ตัวบ่งช้ี หน่วยงานท่ีมีภารกิจบริการวิชาการ 13 ตัวบ่งช้ี และหน่วยงานท่ีมีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 12 ตัวบ่งช้ี  โดยพิจารณา
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ผลประเมิน พบว่า หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00)  
จ านวน 14 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 77.78 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) จ านวน 4 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 22.22
รายละเอียดข้อมูลดังตาราง 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5 คะแนน) 
การแปลผล 

หน่วยงานที่มีภารกิจวิจยั จ านวน 24 ตัวบ่งชี ้
1 สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 4.75 ดีมำก 
2 สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. 4.74 ดีมำก 
3 สถำบันวิจัยและพัฒนำ วิทยำเขตเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดัสกลนคร 4.48 ดี 
4 สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรม

เกษตร 
4.28 ดี 

หน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ จ านวน 13 ตัวบ่งชี ้
5 ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน 4.88 ดีมำก 
6 ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 4.86 ดีมำก 
7 ศูนย์นำนำชำติสิรินธร เพื่อกำรวิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอดเทคโนโลยี 4.01 ดี 

หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียน การสอน และการบริหารจัดการ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
8 บัณฑิตวิทยำลัย 4.94 ดีมำก 
9 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 4.94 ดีมำก 
10 ส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4.92 ดีมำก 
11 ส ำนักงำนวทิยำเขตก ำแพงแสน 4.85 ดีมำก 
12 ส ำนักงำนวทิยำเขตเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดัสกลนคร 4.85 ดีมำก 
13 ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 4.77 ดีมำก 
14 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร ์ 4.61 ดีมำก 
15 ส ำนักหอสมุด 4.61 ดีมำก 
16 ส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตศรีรำชำ 4.58 ดีมำก 
17 ส ำนักงำนวทิยำเขต ศรีรำชำ 4.52 ดีมำก 
18 ส ำนักงำนอธกิำรบด ี 4.50 ดี 

 

จัดท ำโดย          งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
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