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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๙ สิงหาคม – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

คานา
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามมาตรฐานคุณภาพสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพจากผลการจัด
การศึกษาบนพื้นฐานพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน
โดยประเมินในมิติผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากพันธกิจ รวมไปถึงผลผลิตอันเกิดจากการจัดการศึกษา
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ จานวนตัวบํงชี้ที่ประเมิน ประกอบด๎วย ตัวบํงชี้ตามพันธกิจ
๑๑ ตัวบํงชี้ ตัวบํงชี้ด๎านการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน ตัวบํงชี้อัตลักษณ์ และตัวบํงชี้
มาตรการสํงเสริม จานวน ๖ + (๒) ตัวบํงชี้ ทั้งนี้ ตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริมทีแ่ สดงถึงความเป็นผู๎ชี้แนะ ปูองกัน
และแก๎ปัญหาสังคม ไมํมีผลการดาเนินงานระดับคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติให๎ไมํประเมินระดับคณะ
รูปแบบ แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการรับรองคุณภาพการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตาม “คูํมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสถานศึกษา (แก๎ไขเพิ่มเติม ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ” และมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการ
บริหาร สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
คณะผู๎ประเมิน ขอขอบคุณผู๎บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกทํานที่ให๎
ความรํวมมือให๎ข๎อมูล เพื่อให๎การประเมินคุณภาพการศึกษาสาเร็จลุลํวงตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษา แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และผลการประเมินจะเป็น
ประโยชน์ ตํอสถาบัน หนํวยงาน ต๎นสังกัด ตลอดจนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสี ย และนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตํอไป

(รองศาสตราจารย์ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย)
ประธานคณะผู๎ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

[ก]

สารบัญ
หน๎า
คานา
สารบัญ

[ก]

๑. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

๑

๑.๑ ข๎อมูลทั่วไป

๑

๑.๒

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา

๖

๑.๒.๑ ระดับสถาบัน

๖

๑.๒.๒ ระดับคณะ

๗

๑.๒.๓ การรับรองมาตรฐาน

๘

๑.๓ ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.๓.๑ ระดับสถาบัน

๘
๘

๑.๓.๒ ระดับคณะ

๑๕
๑๘

๒.๑ ข๎อมูลพื้นฐานของสถาบัน

๑๘

๒.๒ ผลการพัฒนาคุณภาพจากการประเมินรอบที่ผํานมา

๒๗

๒. บทนา

๓. วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

๔๕

๓.๑ เกณฑ์การประเมินและการรับรองมาตรฐาน

๔๕

๓.๒ กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอก

๔๖

๓.๓ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

๕๓

๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบํงชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๕๕
ตัวบํงชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ๕๘
ิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ตัวบํงชี้ที่ ๓ ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับ การตีพิมพ์ ๖๑
หรือเผยแพรํ

๕๔

[ข]

สารบัญ (ต่อ)
หน๎า
๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ)
ตัวบํงชี้ที่ ๔ ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับ การตีพิมพ์ ๖๔
หรือเผยแพรํ
ตัวบํงชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ๖๗
ตัวบํงชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ ๗๑
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๗๔

ตัวบํงชี้ที่ ๘ ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพั๗๘
ฒนา
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๘๐
ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๘๓
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๘๕
ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน ๘๘
ตัวบํงชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน ๙๐
ตัวบํงชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ ๙๔
ตัวบํงชี้ที่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด ๙๗
ตัวบํงชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ๑๐๐
ตัวบํงชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ๑๐๐
ตัวบํงชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๑๐๒
ตัวบํงชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ ๑๐๕
ของสถาบัน

[ค]

สารบัญ (ต่อ)
หน๎า
๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ)
ตัวบํงชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตํางๆ ๑๐๗
ตัวบํงชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ๑๐๗
ภายในสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ๑๐๙
ภายนอกสถาบัน
๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ๑๑๑
๕.๑ ผลการรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน

๑๑๒

๕.๒ ผลการรับรองมาตรฐานระดับคณะ

๑๑๘

๖. ภาคผนวก

๑๘๐

๖.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ ๑๘๐
๖.๒ บันทึกการตรวจเยี่ยมและการสัมภาษณ์
๖.๒.๑ บันทึกการสัมภาษณ์

๒๐๗
๒๐๗

๖.๓ คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

๒๑๗

๖.๔ กาหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

๒๑๙

๖.๔.๑ การตรวจเยี่ยมระดับคณะ ๒๑๙
๖.๔.๒ การตรวจเยี่ยมระดับมหาวิทยาลัย

๒๒๐

[ง]

สารบัญ (ต่อ)
หน๎า
๖. ภาคผนวก (ต่อ)
๖.๕ ข๎อมูลอื่นๆ
๖.๕.๑ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๙๗๓
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

๒๒๒
๒๒๒

๖.๕.๒ หนังสือสานักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๒๓
(องค์การมหาชน)ที่ มศ. ๐๐๐๒/(ว)๑๔๘๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
๖.๕.๓ หนังสือสานักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๒๔
(องค์การมหาชน)ที่ มศ. ๐๐๐๒/(ว)๑๔๕๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๖.๕.๔ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๒๐๐๕๕ ๒๒๕
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๖.๕.๕ หนังสือคณะผู๎ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์๒๒๖
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖
๖.๕.๖ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๖๙๕

๒๒๗

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
๖.๕.๗ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํวนที่สุดที่ ศธ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๓๐๓๔ ๒๒๘
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๖.๕.๘ หนังสือคณะผู๎ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์๒๒๙
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
๖.๕.๙ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํวนที่สุดที่ ศธ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๑๐๓๒ ๒๓๑
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการเรียนการสอน ๔ วิทยาเขต ได๎แกํ วิทยาเขต
บางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พื้นที่
รวม ๑๔,๔๓๘.๗๕ ไรํ สถานที่ตั้งดังนี้
วิทยาเขตบางเขน

เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
พื้นที่ ๘๔๖ ไรํ

วิทยาเขตกาแพงแสน เลขที่ ๑ หมูํ ๖ ถนนมาลัยแมน ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ๗๐๑๔๐ พื้นที่ ๗,๙๕๑.๗๕ ไรํ อาเภอเมือง และ
อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ ๗๔๒ ไรํ (เดิมเป็นโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งสภามหาวิทยาลัย มีมติให๎โอนโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกาแพงแสน เมื่อวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๔)
วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ ๑๙๙ หมูํ ๖ ถนนสุขุมวิท ตาบลทุํงสุขลา อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๓๐ พื้นที่ ๑๙๙ ไรํ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๕๙ หมูํ ๑ ถนนสกลนคร-นครพนม ตาบล
เชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ พื้นที่ ๔,๐๐๐ ไรํ
และหนองหานน๎อย พื้นที่ ๗๐๐ ไรํ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มจากระบบโรงเรียนวิชาชีพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ซึ่งจัด
การศึกษาวิชาเกษตรให๎เป็นระบบโรงเรียนของไทย เรียกวํา “ โรงเรียนชํางไหม ” หลักสูตร ๒ ปี สอนเฉพาะ
วิชาการเลี้ยงไหม และขยายเป็นหลักสูตร ๓ ปี โดยเพิ่มวิชาการเพาะปลูกพืช วิชาสัตวแพทย์ และเปลี่ยนชื่อ
เป็น “ โรงเรียนวิชาการเพาะปลูก ” ตํอมา พ.ศ. ๒๔๕๑ กระทรวงเกษตราธิการรวมโรงเรียน ที่อยูํในสังกัด
๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนแผนที่ โรงเรียนกรมคลอง และโรงเรียนวิชาการเพาะปลูกเป็น “ โรงเรียนกระทรวง
เกษตราธิการ ” ตามนโยบายผลิตคน เข๎า รับราชการ ให๎แกํ กรม กองตําง ๆ ของกระทรวงเกษตราธิการ
และเริ่มสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาวิชา เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๕๒ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหมํและหลักสูตรแรก
ของประเทศไทย ตํอมา พ.ศ. ๒๔๕๖ รัฐบาลรวมโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการกับโรงเรียนข๎าราชการพลเรือน
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการที่ผลิตกาลังคนแกํกระทรวงเกษตราธิการ ตรงกับ
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พระราชดาริการจัดตั้ง โรงเรียนข๎าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงธรรมการ งานการศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตราธิการจึงเปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงธรรมการ
พ.ศ. ๒๔๕๗ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เพื่อรับประกาศนียบัตร
ประโยคครูประถมกสิกรรม (ปป.ก.) โดยมีการขยายโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมไปสูภูํ มิภาค และจัดการ
ศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม
และโรงเรียน
มัธยมวิสามัญเกษตรกรรม ในระยะตํอมาจัดตั้ง สถานีทดลองกสิกรรมที่ภาคอีสาน ภาคใต๎และภาคพายัพใน
รูปแบบสถานีทดลองกสิกรรมควบคูํกับโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ได๎แกํ โรงเรียนฝึกหัดครูประถม
กสิกรรมโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแมํโจ๎ จังหวัดเชียงใหมํ และโรงเรียน
ฝึกหัดครูประถมกสิกรรมคอหงษ์ จังหวัด สงขลา ซึ่งตํอมา ยุบโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม จังหวัด
นครราชสีมาและสงขลา เนื่องจากรัฐบาลเกรงวําจะมีการผลิตครูเกษตรเกินความต๎องการของประเทศ
สาหรับ
โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแมํโจ๎ เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม” และ ยกฐานะเป็น
วิทยาลัย ชื่อ “ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” มีฐานะเป็นกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรมเกษตรและประมง
กระทรวงเกษตราธิการ และจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะที่จังหวัดแพรํ คือ โรงเรียนปุาไม๎ และโอนกิจการ
ให๎เป็นสํวนหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร๎อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวนศาสตร์ ”
พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งสถานีเกษตรกลางที่อาเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร
(ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) และย๎ายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากแมํโจ๎มาที่อาเภอ
บางเขน เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ได๎แกํ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกสหกรณ์ สํวนแผนกวนศาสตร์
เปิดสอนที่โรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพรํ (ภายหลังโรงเรียนวนศาสตร์กลับไปดาเนินงานในลักษณะเดิม)
“ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ได๎รับการสถาปนาเป็น “ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” เมื่อวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖ มีฐานะเป็นกรม สังกัด
กระทรวงเกษตราธิการ รับโอนหลักสูตรของโรงเรียนการชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน มาเป็นหลักสูตร
อนุปริญญาของมหาวิทยาลัยรับโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จัดตั้งคณะวิศวกรรม
ชลประทานที่โรงเรียนการชลประทาน จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในคณะ
กสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยจัดทาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสาหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
ทีต่ าบลทุํงกระพังโหม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม หํางจากวิทยาเขตบางเขนไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร เนื้อที่ ๗,๘๑๔ ไรํ มากกวําวิทยาเขตบางเขนประมาณ ๑๐ เทําตัว ซึ่ง
สํวนหนึ่งเป็นเงินกู๎จากธนาคารโลก เริ่มกํอสร๎าง พ.ศ. ๒๕๑๕ และจัดการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒
มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย เรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์สํงเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแหํงชาติ และศูนย์
เครื่องจักรกลการเกษตร จากความชํวยเหลือแบบให๎เปลําจากรัฐบาลญี่ปุน
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พ.ศ. ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับเปลี่ยนสถานีวิจัย ศรีราชา ซึ่งเป็น พื้นที่วิจัยและฝึกงาน
ของนิสิตคณะเกษตร ให๎เป็นที่ตั้งของวิทยาเขต อีกแหํงหนึ่ง เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับสูงตอบสนอง
แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีแผนการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ภายหลังเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา) พ.ศ. ๒๕๓๙ ได๎รับอนุมัติ
ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีราชาเพื่อทาหน๎าที่เตรียมการเรียนการสอนรวมทั้ง
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตลพบุรี และวิทยาเขต
กระบี่ รวมทั้งการรับวิทยาลัยชลประทาน โรงเรียนสัตวแพทย์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์
วชิระ เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการจัดการเรียน การสอนให๎คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล๎า ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาเนินภารกิจตามนโยบาย
การกระจายโอกาสทางการศึกษาใน ๔ วิทยาเขตหลัก ได๎แกํ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีปณิธานมุํงมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู๎ ให๎เกิด
ความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาทีเพี่ ยบพร๎อมด๎วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรมตลอดจนเป็นผู๎ชี้นาทิศทาง
สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยูํ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ โดยมีวิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ นานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล
เป็นแกนนาในการระดมภูมิ ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน และมีอานาจตํอรองในประชาคมโลก
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต๎พันธกิจสะสมภูมิปัญญา สร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ที่หลากหลาย
สร๎างคนที่มีปัญญา รู๎เหตุรู๎ผล อยูํใน คุณธรรม และมีจิตสานึกเพื่อสํวนรวม ตลอดจนสร๎างผลงานที่มีมาตรฐาน
สามารถแขํงขันได๎ในตลาดโลกโดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพ รํวมพัฒนา
กับชุมชนและรับผิดชอบตํอสังคม เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการนาประเทศไปสูํความผาสุกและมั่นคง
อัตลักษณ์
สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี ซึ่งมีความหมายดังนี้
สานึกดี (Integrity) การมีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
มุํงมั่น (Determination) การมีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุํงผลสัมฤทธิ์
ในการทางานและในการปฏิบัติใด ๆ
สร๎างสรรค์ (Knowledge Creation) เป็นผู๎ใฝุรู๎ มีความขวนขวาย แสวงหาความรู๎ มีความสามารถ
ในการสร๎างมูลคําและคุณคําจากความรู๎ มีการสร๎างนวัตกรรม
สามัคคี (Unity)

การมีความรํวมมือรํวมใจ รู๎จักประนีประนอม สามารถทางานเป็นทีม
และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด๎านตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม

หน้า | ๓

เอกลักษณ์
“ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุํงสร๎างศาสตร์แหํงแผํนดิน เพื่อความกินดีอยูํดีของชาติ ”
(Kasetsart University aims to create knowledge of the land for the wellbeing of nation)
Kasetsart University
หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหลํงรวมของบุคลากร
(Knowledgeable man) และองค์ความรู๎ (Knowledge body)
Knowledge of the Land หมายถึง ความหลากหลาย (Multi–Disciplines) ของสาขาวิชา
อันเป็นบูรณาการ (Integretion) เกี่ยวกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนแผํนดิน
the wellbeing of nation หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข๎มแข็ง
ของสังคม (Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล๎อม (Equillibrium) และความมั่นคงด๎านอาหาร (Security)
ซึ่งทั้งหมดคือ ความกินดีอยูํดีของทุกคนในชาติ
มาตรการส่งเสริม
ประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน : ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
ประเทศที่ ๒ ภายนอกสถาบัน : การเกษตร
ข้อมูลเบื้องต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการเรียนการสอน รวม ๔๗๗ หลักสูตร ใน ๓
กลุํมสาขาวิชา ได๎แกํ กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุํม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกวําระดับปริญญาตรี ประมาณ
๑.๖ เทํา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน ๑๘๓ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๕ หลักสูตร
ระดับปริญญาโท ๒๒๗ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๙๒ หลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรทุกระดับมีทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ คณะและหนํวยงานเทียบเทําที่จัดการศึกษา จานวน ๓๒ คณะ/
วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน และวิทยาลัยสมทบ ๒ แหํง ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ไมํสังกัดมหาวิทยาลัย โดยอยูํใน
การกากับดูของมหาวิทยาลัย ได๎แกํ วิทยาลัยการชลประทาน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
จานวนนิสิตทุกระดับรวมกันทั้งสิ้น ๕๙,๕๑๘ คน จาแนกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๔๗,๐๓๔ คน ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๘๓ คน ระดับปริญญาโท ๑๐,๗๑๙ คน และระดับปริญญาเอก ๑,๖๘๒ คน
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มหาวิทยาลัยมีอาจารย์และบุคลากรทั้งสิ้น ๙,๐๑๗ คน (ไมํรวมอาจารย์ลาศึกษา) จาแนกเป็น
อาจารย์ ๒,๖๑๐ คน หรือ ๒,๔๘๓.๕ คน (นับตามระยะเวลาปฏิบัติงาน) และ บุคลากรสนับสนุนวิชาการ
๖,๔๐๗ คน อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร๎อยละ ๕๔.๓๓ คุณวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ ๔๒.๘๘ และ
คุณวุฒิปริญญาตรี ร๎อยละ ๒.๗๙ โดยมีอาจารย์ที่ไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ ๕๗.๑๔ ระดับผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ร๎อยละ ๒๒.๖๙ รองศาสตราจารย์ ร๎อยละ ๑๘.๘๐ และศาสตราจารย์ ร๎อยละ ๑.๓๗
มหาวิทยาลัยมีรายรับจากงบประมาณแผํนดิน ๒,๘๗๐,๐๒๘,๓๐๐ บาท งบประมาณเงินรายได๎
๓,๘๐๔,๒๐๙,๕๖๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ ๔๓ และ ๕๗ ของงบประมาณรายรับ โดยประมาณร๎อยละ ๙๖
ของรายรับคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ มาจากงบประมาณรายได๎ และประมาณร๎อยละ ๔ จาก
หมวดงบประมาณแผํนดิน
ผลประเมินคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรกเมื่อ ๑ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
และรอบสอง กันยายน – ธันวาคม ๒๕๔๙ จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ผลการประเมินรอบแรกเป็นการยืนยันสภาพจริง ผลการประเมินรอบสอง ซึ่งประเมิน
ระดับสถาบันและระดับกลุํมสาขาวิชา ๘ กลุํมสาขาวิชา ผลการประเมินตามแนวทางที่ ๑ ผลการประเมิน
ระดับสถาบันได๎รับการรับรองมาตรฐาน โดยคะแนนเฉลี่ยแบบถํวงน้าหนักมาตรฐานที่ ๑ – ๗ ระดับดีมาก
คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๗ ผลการประเมิน ๔ มาตรฐานแรกตามพันธกิจ ระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘
คําเฉลี่ยรายมาตรฐานทั้ง๗ มาตรฐานอยูํในระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินรายมาตรฐานระดับดีมาก
๕ มาตรฐาน
ได๎แกํ มาตรฐานที่ ๓ ด๎านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ ๔ ด๎านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ ๗ ด๎านระบบการประกันคุณภาพ ทั้ง ๓ มาตรฐานมีคําคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ สาหรับมาตรฐานที่ ๒
ด๎านการวิจัยและงานสร๎างสรรค์ คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ มาตรฐานที่ ๕ ด๎านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕ ผลการประเมินรายมาตรฐานระดับดี ๒ มาตรฐาน ได๎แกํ มาตรฐานที่ ๖ ด๎าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑ และมาตรฐานที่ ๑ ด๎านคุณภาพบัณฑิต คําคะแนน
เฉลี่ย ๔.๐๐ สาหรับ การประเมินแนวทางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพกลุํมสาขาวิชาทั้ง ๘ กลุํมสาขาวิชาได๎รับ
การรับรองมาตรฐาน
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๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
๑.๒.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน
คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔.๐๘
๔.๐๐
๓.๕๙
๕.๐๐

ดี
ดี
ดี
ดีมาก

๔.๓๑
๔.๑๒
๔.๐๔

ดี
ดี
ดี

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรีการสอนและ/หรื
ยน
อการวิจัย

๕.๐๐

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๔๗

ดีมาก
ดีมาก
ดี

๓.๙๕
๔.๗๙
๓.๗๑

ดี
ดีมาก
ดี

๔.๖๑

ดีมาก

๕.๐๐
๓.๙๙
๕.๐๐

ดีมาก
ดี
ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๕๑

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ
๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
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๑.๒.๒ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ
คณะ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
๒๖. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒๗. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลการประเมิน
ผลการประเมินรวม
ตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้ ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น)
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
๔.๖๖
ดีมาก
๔.๕๕
ดีมาก
๓.๘๖
ดี
๓.๘๒
ดี
๔.๓๕
ดี
๔.๒๘
ดี
๓.๕๗
ดี
๓.๖๕
ดี
๔.๔๑
ดี
๔.๓๖
ดี
๔.๘๑
ดีมาก
๔.๗๑
ดีมาก
๔.๘๒
ดีมาก
๔.๖๕
ดีมาก
๓.๘๗
ดี
๔.๐๐
ดี
๔.๒๑

ดี
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๑.๒.๓ การรับรองมาตรฐาน
(๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจานวนคณะที่รับการประเมินจานวน ๒๗ คณะ จาก
ทั้งหมด ๒๘ คณะ ยกเว๎นคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาที่ยังไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยไมํมีการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ไมํได๎เป็นสํวนหนึ่งของคณะ
(๒) คณะที่ได๎รับรองมาตรฐานคุณภาพจานวน๒๗ คณะ/หนํวยงาน โดยมีผลประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ๑๑ ตัวบํงชี้ คําคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๖ – ๔.๘๒ และผลประเมิน ๑๘ ตัวบํงชี้ คําคะแนนเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๔.๗๑ คณะที่มีผลประเมินตัวบํงชี้พันธกิจ (๑๑ ตัวบํงชี้) และผลประเมินทุก ตัวบํงชี้ (๑๘ ตัวบํงชี้)
ระดับคุณภาพดีมาก ได๎แกํ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตร กาแพงแสน และคณะ
เกษตร
(๓) ผลประเมินระดับสถาบัน ตัวบํงชี้พันธกิจ (๑๑ ตัวบํงชี้) คํา คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗ ระดับ
คุณภาพดี และผลประเมินทุกตัวบํงชี้ (๑๘ ตัวบํงชี้) คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ระดับคุณภาพดีมาก มหาวิทยาลัย
ผํานการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สมศ. กาหนด
๑.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.๓.๑ ระดับสถาบัน
๑) ด๎านการวิจัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัยที่ได๎รับคัดเลือก
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ ซึ่งมี วัตถุประสงค์การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ โดยมี
สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานด๎านการบริหารจัดการงานวิจัย มีระบบและกลไกที่เอื้อตํอการวิจัย มีฐานข๎อมูล
เพื่อการบริหารการวิจัย ตั้งแตํการเสนอโครงการถึงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีสถาบันวิจและ
ัย
พัฒนาแหํงมหาวิทยาลัยเ กษตรศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับ มหาวิทยาลัย มีหนํวยปฏิบัติการ วิจัย
เชี่ยวชาญเฉพาะ (Speciality Research Unit) และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ(Center of Excellence)
ซึ่งเป็นศูนย์วิทยาการขั้นสูง ๔ ศูนย์ มีการสํงเสริมสนับสนุนการเสริมสร๎างงานวิจัยและ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรวิจัย ด๎านความรู๎ ทักษะการวิจัย การให๎บริการคาปรึกษาการวิจัยครบกระบวนการตั้งแตํการเตรียม
ข๎อเสนอโครงการถึงการตีพิมพ์ผลงาน การสนับสนุนแหลํงค๎นคว๎า บริการข๎อมูล และสถานที่สาหรับการค๎นคว๎า
ที่มีสภาพแวดล๎อมเหมาะสมกับการวิจัย การจัดสรรทุนวิจัยภายในและการจัดหาแหลํงทุนภายนอกรวมทั้งมี
เครือขํายเผยแพรํผลงานวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ และการนาผลงาน
วิจัยไปใช๎ประโยชน์ กลําวได๎วํา มหาวิทยาลัยให๎การสํงเสริมสนับสนุนการวิจัย ตั้งแตํ
ต๎นน้าถึงปลายน้า
อยํางไรก็ตาม พบวําคณะที่มีผลประเมินคุณภาพด๎านการวิจัยต่ากวําระดับดี รวม ๑๐ คณะ หรือประมาณ
ร๎อยละ ๓๗ ในจานวนนี้มีผลประเมินระดับพอใช๎ ๘ คณะ (คําคะแนนเฉลี่ยระหวําง ๒.๘๘ – ๓.๓๖) และ
ระดับต๎องปรับปรุง ๒ คณะ (คําคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ และ ๒.๑๖) คุณภาพการดาเนินงาน ด๎านการวิจัย
ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกดังกลําว สํงผลตํอการรักษาสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
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แหํงชาติ ตามเกณฑ์ทกี่ าหนดให๎มีปริมาณงานวิจัยจานวนไมํน๎อยกวําเดิมหรือไมํน๎อยกวําปีละ ๑๐๐ เรื่อง
โดยเน๎นผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช๎ได๎จริง และมีผลกระทบตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อชํวยให๎
คุณภาพชีวิตของ ประชาชนดีขึ้น ไมํวําจะเป็นการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรืออื่น ๆ ในสํวน
ผลงานวิจัยที่นาไปใช๎จริงต๎องสะท๎อนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย นอกจากเกณฑ์ข๎างต๎นแล๎ว มหาวิทยาลัยต๎อง
รักษาอันดับหรือขยับอันดับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งการจัดอันดับดังกลําวมีตัวบํงชี้หลักจากผล
การดาเนินงานด๎านการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงต๎องพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด๎านการวิจัยอยํางน๎อย
ในด๎าน ๑) การบริหารภาระงาน๒) ระบบบริหารการวิจัยระดับคณะ
(๑) ด๎านการบริหารภาระงาน มหาวิทยาลัยควรกาหนดความสมดุลภาระงานของ
ผู๎ดารงตาแหนํงทางวิชาการตั้งแตํระดับอาจารย์ถึงศาสตราจารย์ โดย อยํางน๎อยภาระงานสอนและภาระงาน
ด๎านการวิจัยควรอยูํในสัดสํวนใกล๎เคียงกัน แม๎วํามีข๎อบังคับมหาวิทยาลัย วําด๎วย มาตรฐานภาระงาน ทาง
วิชาการผู๎ดารงตาแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
กาหนดให๎งานสอน งานพัฒนานิสิต และผลงานวิชาการ ๑๖ ชั่วโมงทาการ งานวิจัย ๑๒ ชั่วโมงทาการ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให๎นาภาระงานทั้ง ๔ ด๎านมาทดแทนกันได๎ เมื่อภาระงานแตํละด๎านไมํถึงเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
ขั้นต่า และกาหนดให๎การสอนเป็นภาระหน๎าที่หลักที่สาคัญ การกาหนดให๎ภาระงานแตํละพันธกิจทีน่ ามา
ทดแทนกันนี้ ทาให๎อาจารย์บางสํวนมีภาระงานไมํสอดคล๎องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ นอกจากนี้
การกาหนดภาระงานเฉพาะชั่วโมงการปฏิบัติงาน ทาให๎ขาดหลักประกันวําอาจารย์ทุกคนจะมีผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการ หรือคณะจะมีคุณภาพการดาเนินงานด๎านการวิจัยอยูํในระดับดี
มหาวิทยาลัยควรกาหนดให๎อาจารย์มีภาระงานครบทุกพันธกิจ ภาระงานที่นามา
ทดแทนกันสามารถ ทาได๎เพียงบางสํวน โดยคณะควร วางแผนภาระงานและทบทวนภาระงานเพื่อให๎มีผ ล
การปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจในปริมาณที่เหมาะสมอยํางมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยควรทบทวนข๎อบังคัวํบาด๎วย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ผู๎ดารงตาแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช๎แนวทางเดียวกับประกาศ ก.พ.อ.ซึ่งกาหนดภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงาน
ทางวิชาการของผู๎ดารงตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในเชิงปริมาณที่
ชัดเจนและสอดคล๎องกับการผลิตผลงานวิชาการแตํละประเภทซึ่ง ก.พ.อ.ให๎อานาจสภามหาวิทยาลัยกาหนด
ภาระงานสอนและภาระงานอื่นน๎อยกวําที่ก.พ.อ.กาหนดได๎ โดยให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของแตํละสถาบัน
หรือแตํละสาขาวิชา ภาระงาน ของผู๎ดารงตาแหนํงทางวิชาการที่ระบุในข๎อบังคับ ควรครอบคลุมตั้งแตํระดับ
อาจารย์ถึงระดับศาสตราจารย์ มาตรฐานภาระงานที่กาหนดเพิ่มเติมนี้ จะเป็นสํวนหนึ่งของหลักประกัน
ด๎านจานวนผลงานทางวิชาการในแตํละปี และเอื้อตํอการวางแผนภาระงานด๎านการวิจัยระดับภาควิชา คณะ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนประมาณการจานวนผลงานวิชาการประเภทตําง ๆ สาหรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แหํงชาติ
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและมาตรการที่เอื้อตํอมาตรฐานภาระงานที่ปรากฏ
เป็นผลงานทางวิชาการ เชํน สัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย การประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณา ความดี
ความชอบ เป็นต๎น โดยชี้แจง เผยแพรํ และสร๎างความเข๎าใจประกาศ ก.พ.อ. และข๎อบังคับมหาวิทยาลัอยํย าง
ทั่วถึงโดยฝุายบริหาร แทนการมอบนโยบายให๎คณบดีเป็นผู๎ชี้แจงแกํอาจารย์
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่สํงผลตํอการผลิตงานวิจัย เชํน
การจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ตลอดจนภาระงานแฝงที่ไมํปรากฏตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย วําด๎วย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการผู๎ดารงตาแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งควรเป็นหน๎าที่ของของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวิเคราะห์ภาระงานอาจารย์จากจานวน
อาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบวํา สัดสํวนอาจารย์ : นิสิต : บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในวิทยาเขตตํางๆ เป็นดังนี้ วิทยาเขตบางเขน ๑
: ๒๒.๓ : ๒.๗ วิทยาเขต กาแพงแสน
๑ : ๒๑.๕๒ : ๓.๙ วิทยาเขตศรีราชา ๑: ๕๙.๖๓ : ๑.๖ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑ : ๒๘.๘๘ : ๒.๘ จากสัดสํวนดังกลําวแสดงวํา อาจารย์วิทยาเขตศรีราชามีภาระงานสอนและภาระงานแฝง
มากกวําอาจารย์วิทยาเขตอื่น ซึ่งอาจสํงผลตํอคุณภาพการดาเนินงานตามพันธกิจ โดยทุกคณะของวิทยาเขต
ศรีราชา (๔ คณะ) มีคําคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ๓.๕๑– ๓.๖๕ จัดอยูํในกลุํม ๗ คณะลาดับท๎ายของคะแนน
ประเมิน ๒๗ คณะ
(๒) การทบทวนระบบบริหารงานวิจัยของทุกคณะ โดยฝุายวิจัยควร ศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานด๎านการวิจัยของทุกคณะตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติที่ดขี องคณะที่ผลการดาเนินงาน
ด๎านการวิจัยที่มีคุณภาพระดับดีมาก เพื่อ เสนอระบบบริหารการวิจัยแกํคณะที่มีผลประเมินคุณภาพพันธกิจ
ด๎านการวิจัยต่ากวําระดับดี นาไปทบทวนระบบบริหารการวิจัยของคณะ เพื่อให๎มผี ลงานวิจัยทั้งในการสร๎าง
องค์ความรู๎ และผลงานวิจัยทีส่ ามารถนาไปใช๎ได๎จริงเกิดประโยชน์ทั้งภาคเศรษฐกิจ ชุมชน เกษตรกรรม
ภาคบริการ สังคมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องตามเอกลักษณ์ “ มุํงสร๎างศาสตร์แหํงแผํนดิน เพื่อความอยูํดีกินดี
ของชาติ ” โดยฝุายวิจัยควรมีการติดตามผลการดาเนินงานด๎านการวิจัยทุกไตรมาส เพื่อให๎มหาวิทยาลัยมี
งานวิจัยไมํน๎อยกวํา ๑๐๐ เรื่องตํอปี และไมํน๎อยกวําปีที่ผํานมา
๒) ด๎านคุณภาพบัณฑิต : มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายหลักสูตรภาษาไทย โดย
เพิ่มหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) รองรับการแลกเปลี่ยนนิสิตในกลุํมประชาคมอาเซียน (ACTS : ASEAN
Credit Transfer System) แทนการสร๎างหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เพื่อรักษาอันดับ
มหาวิทยาลัยระดับโลกซึง่ มีตัวชี้วัดการเป็นนานาชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ จึงควรจัดการเรียนการสอนผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยถํายทอดการบรรยาย
บางรายวิชาจากคณะของวิทยาเขตบางเขนไปยังวิทยาเขตตําง ๆ โดยเฉพาะคณะจัดตั้งใหมํของวิทยาเขตใน
ภูมิภาค เพื่อให๎การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกันหรือใกล๎เคียงกันรวมทั้งสํงเสริมให๎
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มีการทางานรํวมกันระหวํางนิสิตและอาจารย์จากการบริการวิชาการ เพื่อสร๎างสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
และการนาความรู๎ไปปฏิบัติจริง
๓) ด๎านการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยมี
ผลงานบริการวิชาการเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะด๎านการเกษตรเป็นที่รู๎จักแพรํหลายและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน ซึ่งมีหนํวยบริการวิชาการเพื่อให๎บริการแกํเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ทั้งประเภทบริการให๎เปลําและ
จัดเก็บคําบริการ ซึ่งแตํละปีมีผู๎รับบริการวิชาการเป็นจานวนมาก
(๑) ผู๎บริหารวิทยาเขตควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์รวมบริการวิชาการหรือศูนย์นวัตกรรม
การเกษตร ระดับวิทยาเขต ให๎เกิดเป็นศูนย์รวมบริการวิชาการ หรือศูนย์รวมนวัตกรรมที่สามารถรวบรวม
งานวิจัยประยุกต์ หรือบริการวิชาการในแตํละคณะให๎เป็นศูนย์รวม ( One – Stop Service) ซึ่งสามารถ
เผยแพรํงานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อบริการแกํสังคมและประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัย
(๒) คณะในวิทยาเขตตําง ๆ สํวนใหญํกาหนดตัวชี้วัดประเมินความสาเร็จโครงการ
และแผนยุทธศาสตร์ เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จระยะสั้น เชํน ร๎อยละของจานวน
โครงการที่ดาเนินการเปรียบเทียบกับแผน จานวนและระดับความพึงพอใจผู๎รับบริการ เป็นต๎ตันวชี้วัดดังกลําว
ไมํสอดคล๎องตามเปูาประสงค์ของพันธกิจตามมาตรฐานพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา ที่กาหนดเปูาประสงค์
พันธกิจด๎านผลกระทบในเชิงคุณคํา อันเนื่องมาจากผู๎รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์และผู๎รับผิดชอบโครงการมี
ความเข๎าใจเปูาหมายพันธกิจ ไมํชัดเจน จึงเป็นข๎อจากัดในการออกแบบโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจ
การบริการวิชาการแกํชุมชน และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการนโยบายบริการวิชาการ
ควรกาหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการที่มุํงสูํเปูาประสงค์ตามมาตรฐานพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา
โดยสานักงานบริการวิชาการควรทาหน๎าที่พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี และโครงการ/กิจกรรมของทุก
คณะ รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะตํอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให๎โครงการ/กิจกรรมสอดคล๎อง กับเปูาหมาย
การดาเนินงานพันธกิจด๎านการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา
(๓) คณะตําง ๆ ในวิทยาเขตควรดาเนินการพันธกิจบริการวิชาการรํวมกัโดยรวบรวม
น
สารวจปัญหาและความต๎องการชุมชน เพื่อวางแผนโครงการ/กิจกรรมให๎มีความตํอเนื่อง ออกแบบกิจกรรม
ให๎มีการดาเนินงานรํวมกันระหวํางนิสิตและอาจารย์ เพื่อสร๎างสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ การปฏิบัติงานจริง
และการมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอชุมชน สังคม เพื่อสร๎างความตระหนักในฐานะความเป็นพลเมือง และนาไปสูํ
ความเข๎มแข็งของชุมชน อีกทั้งสอดคล๎องกับอัตลักษณ์ “ สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี ” ซึง่ เป็น
สํวนหนึ่ง ของความรับผิดชอบตํอสังคม (University Social Responsibility) รวมทั้งสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของชุมชน ในการดาเนินงานด๎านการบริการวิชาการ เพื่อให๎ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ ที่จะนาไปพัฒนา
ชุมชนของตนให๎เข๎มแข็งตํอไป
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๔) การพัฒนาอัตลักษณ์ : ฝุายวิชาการควรเสนอมหาวิทยาลัย กาหนดนโนยายให๎
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขั้นต่าของทุกหลักสูตร รวมทั้งกาหนดให๎การจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิตเป็นระบบและกลไกหลักในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต โดยมีการทางานแบบ
บูรณาการรํวมมือรวมพลัง (Synergy) ระหวํางฝุายวิชาการและผํายพัฒนานิสิต สาหรับการพัฒนาอัตลักษณ์
อาจารย์ เมื่อมหาวิทยาลัยทบทวนข๎อบังคับภาระงานของผู๎ดารงตาแหนํงทางวิชาการ จะทาให๎อาจารย์
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ๔ ด๎านอยํางครบถ๎วน ซึ่งเป็นสํวนสาคัญของระบบและกลไกการพัฒนาอัตลักษณ์
สาหรับบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ควรกาหนดให๎มีกิจกรรมการจัดการความรู๎ และการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นกลไกสํงเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควร กาหนดความหมาย หรือระบุ
พฤติกรรมที่แสดงอัตลักษณ์บุคคลกลุํมตําง ๆ และเผยแพรํให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํมเข๎าใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น และสามารถประเมินพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตามอัตลักษณ์อยํางเป็นรูปธรรม
ในสํวนการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตควรมีการประเมินคุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์ ระหวําง
ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยฝุายวิชาการและผู๎รับผิดชอบหลักสูตรควรรํวมกันออกแบบเครื่องมือประเมินคุณภาพ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี โทและเอก ให๎สอดคล๎อกงับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ซึ่งกาหนด
ระดับมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไว๎ ๖ ระดับ ตั้งแตํระดับอนุปริญญาถึงปริญญาเอก
แม๎วํามาตรฐานผลการเรียนรูทุ๎ กระดับประกอบด๎วยผลการเรียนรู๎อยํางน๎อย ๕ ด๎าน หากแตํผลการเรียนรู๎
แตํละด๎านซับซ๎อนขึ้นตามระดับคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช๎ประเมินคุณภาพบัณฑิตจึงต๎องออกแบบให๎สอดคล๎อง
กับความซับซ๎อนของระดับ คุณวุฒิที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อ กาหนดให๎อัต ลักษณ์ มหาวิทยาลัย เป็นมาตรฐานผล
การเรียนรู๎ขั้นต่าของทุกหลักสูตร จะทาให๎สามารถประเมินคุณภาพนิสิตตามอัตลักษณ์รํวมกับกระบวนการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ซึ่งต๎องดาเนินการเป็นประจาทุกภาคการศึกษาตามตัวบํงชี้ของการประกัน
คุณภาพหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ที่กาหนดให๎ต๎องมีการทวนสอบ
ผลการเรียนรู๎จานวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา
๕) ด๎านการบริหารจัดการ : มหาวิทยาลัยขยายพื้นที่การจัดการศึกษาไปยังสํวน
ภูมิภาค รองรับการกระจายโอกาสทางการศึกษา ทาให๎มีคณะ ภาควิชา และหนํวยงานตําง ๆ เกิดขึ้นเป็น
จานวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพของพันธกิจด๎านตําง ๆ มีความสัมพันธ์กับศักยภาพและความพร๎อมการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของระยะเวลาการดาเนินงานแตํละวิทยาเขต มหาวิทยาลัยจึงต๎องการผู๎บริหารระดับ
คณะและวิทยาเขตรองรับภาระงานและการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานตามพันธกิจอันได๎แกํ จานวนนิสิต
จานวนหลักสูตร งานวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น การบริหารงาน
คณะและวิทยาเขตเพื่อให๎ผลการดาเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมุํงสูํมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติและ
มหาวิทยาลัย ระดับโลก จึงเป็นประเด็นท๎าทายความสามารถผู๎บริหารมหาวิทยาลัยและผู๎บริหารวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยควรมีการดาเนินการ ดังนี้
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(๑) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ โดยเฉพาะที่
ปฏิบัติงานในวิทยาเขตรองรับการบริหารงานคณะที่ต๎องการผู๎บริหารระดับกลางเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามพันธกิจทุกด๎านอยํางมีมาตรฐานคุณภาพตลอดจนการขับเคลื่อนไปสูํอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย การขยายตัวของคณะในวิทยาเขตอยํางรวดเร็ว ทาให๎ขาดแคลนผู๎บริหารที่มีประสบการณ์
และความพร๎อมด๎านการบริหาร เพื่อแก๎ปัญหาดังกลําว มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให๎อาจารย์ที่เคยดารง
ตาแหนํงผู๎บริหารจากวิทยาเขตบางเขนเป็นผู๎บริหารคณะในวิทยาเขต ขณะที่ผู๎บริหารระดับกลางของคณะ
เป็นอาจารย์ รุํนใหมํต๎องเรียนรู๎และพัฒนาความสามารถควบคูํไปกับการบริหาร และใช๎เวลาสํวนใหญํไปกับ
การปฏิบัติงานประจามากกวําการกาหนดกลยุทธ์ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติงานเชิงรับในลักษณะลองผิดลองถูก
มากกวํา การทางานในเชิงรุก จึงขาดทิศทางการดาเนินงานในพันธกิจหลัก ขณะที่ผู๎บริหารระดับตําง ๆ ใน
วิทยาเขตเป็นกาลังสาคัญการขับเคลื่อกนารพัฒนา ในฐานะผู๎บริหารงานแทนผู๎บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
จึงต๎องมีการเตรียมความพร๎อมให๎มีความรู๎ ความสามารถ ด๎านการจัดการศึกษา และมีวิสัยทัศน์ โดยวางแผน
การเข๎าสูํตาแหนํงแกํผู๎บริหารสายวิชาการ กาหนดสมรรถนะที่สาคัญเฉพาะตาแหนํง ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับ
บริบทอุดมศึกษา ความท๎าทาย หลักและวิธีการบริหารทั่วไป การบริหารอุดมศึกษา และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการเตรียมการพัฒนาผู๎บริหารสายวิชาการระดับสูง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ความรู๎ความสามารถ
ทางการบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยจึง ต๎องให๎ความสาคัญกับการพัฒนาผู๎บริหารสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการให๎มีขีดสมรรถนะการเป็นผู๎นาที่จะสามารถวิเคราะห์ และระบุความท๎าทายใน
สภาพแวดล๎อมที่เป็นบริบทการบริหารมหาวิทยาลัย หลักการสาคัญ ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงควรมอบหมายให๎กองการเจ๎าหน๎าที่พัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู๎บริหาร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยใช๎กรอบมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการที่ก.พ.อ.กาหนด
(๒) การแบํงสํวนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารสํวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา : พระราชบัญญัติดังกลําวบัญญัติให๎การแบํงสํวนงานภายใน เป็นอานาจของ สภา
มหาวิทยาลัย และให๎ดาเนินงานจากรายได๎ของสถาบัน โดยเฉพาะสํวนงานที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์
การขยายโอกาสทางการศึกษา ทาให๎มีภาระด๎านการแสวงหารายได๎ จึงมีการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ
ในเวลาปกติจานวนมาก เป็นเหตุ ให๎อาจารย์ไมํมีเวลาเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน ครบทุกพันธกิจ ตาม
มาตรฐานภาระงาน ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยเฉพาะการวิจัย ดังนั้น การวางแผน การรับนิสิต แตํละปี
ตลอดจนการเพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํวนงานภายในที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการแบํงสํวนงาน
ภายใน ต๎องกาหนด หลักเกณฑ์ประเมินความพร๎อมจากระดับคุณภาพผลการดาเนินงานทุกพันธกิจ
โดยเฉพาะด๎านการวิจัย เพื่อไมํให๎เป็นอุปสรรคตํอการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ
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(๓) นโยบายการบริหารบางหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคณะและหนํวยงาน
สนับสนุนรํวมกันจัดการเรียนการสอนควรถือตามโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หรือที่สภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบ เพื่อให๎ทุกหนํวยงานเข๎าใจตรงกัน และไมํ กระทบตํอการบริหาร
หลักสูตร
(๔) ฝุายประกันคุณภาพการศึกษาควรรํวมกับคณะ ภาควิชา กาหนดแนวทาง
การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา รวมถึงกาหนดตัวบํงชี้ที่เหมาะสมกับการดาเนินงาน
ระดับภาควิชา ซึ่งเป็นระบบและกลไกให๎หนํวยยํอยด๎านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให๎นาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช๎ในการดาเนินงานทุกพันธกิจ ซึ่งนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในระดับหนํวยผลิตบัณฑิตโดยตรง และเป็นการสร๎างวัฒนธรรมคุณภาพการปฏิบัติงานอยํางทั่วถึง นอกจากนี้
ควรกาหนดให๎มกี ารเทียบเคียงสมรรถนะ ระหวําง คณะตํางวิทยาเขตที่จัดการเรียนการสอนในสาขาเดียวกัน
เพื่อเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ
(๕) ฝุายประกันคุณภาพการศึกษาควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความสาเร็จระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะที่มีผลประเมินระดับดีมาก เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
แกํคณะอื่น ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีโครงการพัฒนาคุณภาพคณะที่มีผลประเมินระดับพอใช๎ โดยขอ
ความรํวมมือจากคณะที่มีผลประเมินระดับดีมาก เชํน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะเกษตร กาแพงแสน เป็นพี่เลี้ยงแกํคณะอื่น ในลักษณะรํวมมือรวมพลังเชํนเดียวกับโครงการ ๑
ชํวย ๙ ของ สมศ. โดยเฉพาะอยํางยิ่งคณะวิทยาศาสตร์มีคะแนนประเมินเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย
และมีคะแนนประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน เทํากับผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แสดงวํา ผู๎บริหารอาจารย์และบุคลากร มีความเข๎าใจและ
มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(๖) การมอบหมายรองอธิ การบดีและหนํวยงานกลางที่รับผิดชอบการ ดาเนินงาน
ตามพันธกิจ รับผิดชอบการวิจัยสถาบัน เพื่อติดตาม ประเมิน ผลผลิต ผลกระทบ
เชํน ฝุายวิชาการ
รับผิดชอบรายงานภาวะการมีงานทาและคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ฝุายวิชาการและฝุายพัฒนานิสิตรับผิดชอบรายงานผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ฝุายวิจัยรับผิดชอบ
รายงานจานวนผลงานวิจัย จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช๎ประโยชน์ กอง
ยานพาหนะ อาคาร และสถานที่รับผิดชอบรายงานการประเมินความพึงพอใจด๎านอาคารสถานที่ สานัก
บริการวิชาการรับผิดชอบรายงานการประเมินความสาเร็จการบริการวิชาการโดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการให๎ข๎อเสนอแนะแกํคณะและหนํวยงานหรือผู๎เกี่ยวข๎องตามผลการดาเนินงาน เสนอตํอ ผู๎บริหาร
เป็นประจาทุกปี โดยฝุายประกันคุณภาพศึกษามีบทบาทในด๎านการสนับสนุนความรู๎ การสร๎างความเข๎าใจ
นิยามข๎อมูลรายการสาคัญ การรํวมพัฒนาข๎อความประเมินที่สอดคล๎องกับสิ่งที่ต๎องการประเมิน และวิธี
คานวณผลการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อให๎เป็นรายงานวิจัยสถาบันที่ครอบคลุรมายการข๎อมูล
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สาคัญ ตลอดจนเป็นสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ รวมทั้งการนาผลประเมินไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานในพันธกิจตําง ๆ
(๗) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตในภูมิภาค ๓ แหํง ซึ่งเป็นอุปสรรคการให๎
ความรู๎ ความเข๎าใจการปฏิบัติงานทุกพันธกิจอยํางมีคุณภาพ จึงควรนาระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการ
บริหารมาใช๎ เชํน การจัดการความรู๎ web blog เป็นต๎น เพื่อพัฒนาไปสูํชุมชนนักปฏิบัติ (Community of
Practice : CoP)
๑.๓.๒ ระดับคณะ
คณะที่มีความโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มีผลการดาเนินงานตัวบํงชี้พันธกิจ
(๑๑ ตัวบํงชี้) ระดับดีมาก และมีผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีมาก
ตัวบํงชี้ที่มีคะแนนประเมินระดับดี ได๎แกํ ตัวบํงชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี ตัวบํงชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหํงชาติ ตัวบํงชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบันตัวบํงชี้ที่ ๑๔ การพัฒนา
คณาจารย์ และตัวบํงชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คณะผู๎ประเมินมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้
๑) คณะควรวางแผนเตรียมการการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ เพื่อให๎มีการจัดการเรียนการสอนตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่กาหนดไว๎ โดยขั้นต่าต๎องดาเนินงาน
ตามตัวบํงชี้หลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให๎ครบถ๎วน และให๎ ความสาคัญ
ตํอการติดตามและประเมินผลการเรียนรู๎ของนิสิต ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรอยําง
ตํอเนื่อง
ผลการเรียนรู๎ที่แตกตํางจากผลการเรียนรู๎ที่ระบุรายวิชาจากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ และผล
การเรียนรู๎ที่ตํางจากผลการเรียนรู๎ของหลักสูตรจากการรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร คณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ต๎องนามาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาและ/หรือปีการศึกษาถัดไป เพื่อให๎มั่นใจวําเมื่อนิสิตสาเร็จการศึกษา จะมีผลการเรียนรู๎ครบถ๎วน
ตามทีก่ าหนด
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นคณะขนาดใหญํ มีอาจารย์จานวนมาก
ฝุายวิชาการของคณะควรวางแผนให๎ความรู๎ ความเข๎าใจการบริหารหลักสูตรแกํคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให๎ความรู๎ ความเข๎าใจแกํอาจารย์ผู๎สอนอยํางทั่วถึง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชา ซึ่งประกอบด๎วย การวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ
การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน ตามที่แสดงไว๎ในรายละเอียดของรายวิชา มคอ. ๓
(Plan/Do) การประเมินการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบ
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มาตรฐาน ผลการเรียนรู๎ (Check) และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน (Act)
รวมทั้งการจัดทาเอกสารหลักสูตรตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) คณะควรเตรียมความพร๎อมนิสิตด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ใช๎ในกลุํม
ประชาคม อาเซียน ตลอดจนการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจวัฒนธรรมของประเทศกลุํมประชาคม
อาเซียน รองรับ
การเคลื่อนย๎ายแรงงานในภูมิภาค อีกทั้งเป็นการสร๎างมูลคําเพิ่ม (value added) แกํบัณฑิต โดยควร
กาหนดให๎นิสิตรับการทดสอบความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเป็นประจาทุกปี เพื่อติดตามและประเมิน
พัฒนาการทางภาษา
๓) การวางแผนพัฒนาอาจารย์และผู๎บริหารระดับคณะ โดยวิเคราะห์อัตรากาลังเป็นประจา
ทุกปี เพื่อจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ ปี โดยเฉพาะด๎านคุณวุฒิและตาแหนํงวิชาการ และ ประเมิน
ทบทวนแผนทุกปี นอกจากนี้ คณะควรมีการวางแผนพัฒนา การเตรียมผู๎บริหาร และอาจารย์รุํนใหมํตาม
โครงสร๎างอายุอาจารย์ของคณะ เพื่อให๎มีผู๎บริหารรุํนใหมํรองรับการบริหารงานระดับภาควิชา คณะ ทดแทน
อาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุ โดยวางแผนเข๎ารับการอรมหลักสูตรพัฒนาผู๎บริหารสายวิชาการตามหลักสูตร
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ก.พ.อ.กาหนด รวมทั้งสํงเสริมการทางานแบบทีมที่ประกอบด๎วยอาจารย์อาวุโส
และอาจารย์รุํนใหมํ
คณะที่ต้องการการพัฒนา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีผลประเมินตัวบํงชี้ด๎านการวิจัยระดับต๎องปรับปรุง โดยไมํมีผลงาน
วิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ และการพัฒนาอาจารย์มีผลประเมินระดับต๎องปรับปรุง ผลประเมิน
ดังกลําวสํงผลโดยตรงตํอระดับคุณภาพการดาเนินงานด๎านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นพันธกิจสาคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษากลุํม ง คณะผู๎ประเมินมีข๎อเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด๎านพาณิชยนาวี
ซึ่งเป็น
หลักสูตรเฉพาะทางในระดับปริญญาตรีเพียงแหํงเดียว โดยผลิตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
การบริหารจัดการเพื่อการขนสํงทางน้า ตั้งแตํทําเรือ การเดินเรือและการบารุงรักษา วิทยาลัยควรพัฒนา
หลักสูตรโดยเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข๎องด๎านการคมนาคมและการขนสํง เชํน โลจิสติกส์ คลังสินค๎การประกั
า
นภัย
เป็นต๎น และควรพัฒนานิสิตให๎มีทักษะทางภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสการทางานของบัณฑิตรวมทั้งนาผลประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามาใช๎ในการปรับปรุงการเรียนการสอ น เพื่อให๎
บัณฑิตมีคุณลักษณะตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
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๒) วิทยาลัยควรวางแผนด๎านอัตรากาลังรํวมกับแผนพัฒนาอาจารย์ด๎านคุณวุฒและต
ิ าแหนํง
ทางวิชาการ โดยมีเปูาหมายให๎คุณภาพอาจารย์ไมํต่ากวําระดับดีตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก และ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประเภทสถาบันอุดมศึกษา กลุํม งโดยมีจานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรี
เทําที่จาเป็น กาหนดให๎อาจารย์เสนอแผนเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการ เพื่อวางแผนภาระงานรายปีที่เหมาะสม
โดยมีการกากับติดตามแผนเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการและแผนพัฒนาอาจารย์ทุกภาคการศึกษา และติดตาม
ความก๎าวหน๎าของอาจารย์ที่ลาศึกษาตํอให๎สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
๓) มหาวิทยาลัยควรให๎การสนับสนุนด๎านการพัฒนาสมรรถนะการบริหด๎ารานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแกํผู๎บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัย แม๎วําวิทยาลัยจะมีผู๎ที่มีประสบการณ์ด๎านพาณิชยนาวี
เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ และมีอาจารย์รุํนใหมํที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจานวนหนึ่ง แตํพบวํา ทั้งสองกลุํม
ยังขาดประสบการณ์ด๎านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนความรู๎ ความเข๎าใจเปูาประสงค์ของ
พันธกิจ ทาให๎แนวทางการดาเนินงานตามพันธกิจไมํชัดเจน อาจารย์ทั้งสองกลุํมควรได๎รับการพัฒนาความรู๎
ความเข๎าใจพันธกิจการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการดาเนินงาน พันธกิจที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาโดยมีเนื้อหาสาระการพัฒนาตามหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ของก.พ.อ.
และ/หรือ
สนับสนุนการเข๎าอบรมหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันคลังสมองของชาติ
๔) สานักงานวิทยาเขตศรีราชาและวิทยาลัยควรทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพหรือแผน
ประกันคุณภาพ โดยเพิ่มโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพจากผลประเมินคุณภาพ พร๎อมระบุกิจกรรม
ตัวชี้วัด และผู๎รับผิดชอบ นอกเหนือจากกิจกรรมทั่วไปของการประกันคุณภาพ เชํน จัดทารายงานประเมิน
ตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย
ควรกากับ ติดตาม และประเมินการดาเนินงานอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง เชํนเดียวกับการประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๕) ฝุายประกันคุณภาพการศึกษาและวิทยาเขตควรรํวมกันกาหนดตัวบํงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สอดคล๎องกับการบริหารระดับภาควิชา และการประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
จะทาให๎หนํวยยํอยนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช๎ในการดาเนินงานทุกพันธกิจ และ
นาไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดัหนํ
บ วยผลิตบัณฑิต
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๒. บทนา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน (อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม)
สภาพทั่วไป
สถานที่ตั้ง
วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
วิทยาเขตกาแพงแสน เลขที่ ๑ ถนนมาลัยแมน ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๗๐๑๔๐ และอาเภอเมือง อาเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีราชา

เลขที่ ๑๙๙ หมูํ ๖ ถนนสุขุมวิท ตาบลทุํงศุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒๐๒๓๐

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๕๙ หมูํ ๑ ถนนสกลนคร – นครพนม ตาบลเชียงเครือ
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกาเนิดจากการจัดการศึกษาด๎านการเกษตร จากการจัดการศึกษาระบบ
โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมาสูํการจัดการศึกษาด๎านการเกษตรเชิงวิชาการและสหสาขาวิชาด๎านตําง ๆ สาระ
สังเขปดังนี้
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผลจากวิวัฒนาการการจัดการศึกษาวิชาเกษตรของประเทศ
ซึ่งเริ่มจากระบบโรงเรียนวิชาชีพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ซึง่ เป็นจุดเริ่มต๎นระบบการศึกษาวิชาเกษตรให๎เป็นระบบ
โรงเรียนของไทย เรียกวํา “ โรงเรียนชํางไหม ” ซึ่งเป็นหลักสูตร ๒ ปี สอนเฉพาะวิชาการเลี้ยงไหม และขยาย
เป็นหลักสูตร ๓ ปี โดยเพิ่มวิชาการเพาะปลูกพืช วิชาสัตวแพทย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวิชาการ
เพาะปลูก ” ตํอมา พ.ศ. ๒๔๕๑ กระทรวงเกษตราธิการมีนโยบายผลิตคนเข๎ารับราชการให๎แกํกรม กองตําง ๆ
ของกระทรวงเกษตราธิการจึง รวมโรงเรียนที่อยูํในสังกัด ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนแผนที่ โรงเรียนกรมคลอง
และโรงเรียนวิชาการเพาะปลูกเป็น “ โรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ” พร๎อมกับหลักสูตรใหมํซึ่งเป็นหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์หลักสูตรแรกของประเทศไทยเริ่มสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ และงานการศึกษา
วิชาเกษตรศาสตร์ที่ดูแลโดยกระทรวงเกษตราธิการ เปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงธรรมการ เมื่อรัฐบาลรวมโรงเรียน
กระทรวงเกษตราธิการกับโรงเรียนข๎าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๔๕๖ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโรงเรียนกระทรวง
เกษตราธิการ ตรงกับพระราชดาริในการจัดตั้งโรงเรียนข๎าราชการพลเรือนทีจ่ ัดตั้งขึ้นในกระทรวงธรรมการ
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พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๖๖ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมรับผู๎จบชั้นม. ๓
(ภายหลังเปลี่ยนเป็น ม. ๖) เข๎าศึกษาในหลักสูตร ๒ ปี เพื่อรับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม
(ปป.ก.) พ.ศ. ๒๔๖๙ กระทรวงเกษตราธิการขยายโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมไปสูํ ภูมิภาค และมี
การจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม
และโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมตํอมา พ.ศ. ๒๔๗๔ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งสถานีทดลองกสิกรรม
ทีภ่ าคอีสาน ภาคใต๎และภาคพายัพ โดยจัดตั้งสถานีทดลองกสิกรรม พร๎อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูประถม
กสิกรรม เพื่อให๎งานวิจัยการเกษตรดาเนิน ควบคูํไปกับ การให๎การศึกษาในสาขาเกษตรศาสตร์ มีผลให๎
กระทรวง เกษตราธิการจัดการศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ใหมํ โดยมีการวิจัยในสถานีทดลองควบคูํกับการจัด
การศึกษาด๎านเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นต๎นแบบของการประสานระหวํางงานวิจัยทดลองและงานการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๗๘ นโยบายการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากรัฐบาลเกรงวํา จะมี
การผลิตครูเกษตรเกินความต๎องการของประเทศ จึงมีแนวคิดที่จะยุบโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมทั้ง
๓ แหํง ได๎แกํ โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนฝึกหัดครูประถม
กสิกรรมแมํโจ๎ จังหวัดเชียงใหมํ และโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมคอหงษ์ จังหวัดสงขลา หัวหน๎าสถานี
และอาจารย์ใหญํของโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมทั้ง ๓ แหํงเสนอให๎คงโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม
ทีแ่ มํโจ๎ พร๎อมกับจัดตั้ง “โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม” ขึ้นแทน ตํอมายกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัย ชื่อ
“วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” มีฐานะเป็นกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรมเกษตรและประมง กระทรวง
เกษตราธิการ และจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะที่จังหวัดแพรํ คือ โรงเรียนปุาไม๎ เปิดสอนหลักสูตร ๒ ปี
และโอนกิจการ ให๎ เป็นสํวนหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร๎อมกับเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนปุาไม๎ เป็น
“ โรงเรียนวนศาสตร์ ”
พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงเกษตราธิการจัดตั้งสถานีเกษตรกลางขึ้นในท๎องที่อาเภอบางเขน กรุงเทพ
มหานคร (ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) และย๎ายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากแมํโจ๎มา
บางเขน เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ๓ ปี โดยแผนกเกษตรศาสตร์ แผนกสหกรณ์ เปิดสอนที่บางเขน
สาหรับแผนกวนศาสตร์ เปิดสอนที่โรงเรียนวนศาสตร์จังหวัดแพรํ (พ.ศ. ๒๔๙๙ โรงเรียนวนศาสตร์กลับไป
ดาเนินงานในลักษณะเดิม)
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พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙๕ ได๎รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๔๘๖ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖ มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวง
เกษตราธิการ จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี และ หลักสูตรอนุปริญญา ๓ ปี ประกอบด๎วย ๔ คณะ
คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะสหกรณ์ และคณะประมง ตํอมา พ.ศ. ๒๔๙๔ รับโอนหลักสูตร
๓ ปี ของโรงเรียนการชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน มาเป็นหลักสูตรอนุปริญญาของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๐๕ รับโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และจัดตั้ง
คณะวิศวกรรมชลประทานที่โรงเรียนการชลประทาน และเปลี่ยนชื่อ "คณะเกษตรศาสตร์" เป็น "คณะกสิกรรม
และสัตวบาล" จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในคณะกสิกรรมและสัตวบาล
พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๕ จัดหมวดหมูํสาขาวิชาที่สอนอยูํในมหาวิทยาลัยให๎เป็นเพียง ๔ สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์
เพื่อประโยชน์ในการเรียกประเภทปริญญา มีการจัดตั้งคณะใหมํ ได๎แกํ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ “ คณะกสิกรรมและสัตวบาล ” เป็น " คณะเกษตร "
และ “ คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” เป็น " คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ"
มหาวิทยาลัยจัดทาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ตาบลทุํงกระพังโหม อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม มีเนื้อที่ ๗,๘๑๔ ไรํ มากกวําวิทยาเขตบางเขนประมาณ ๑๐ เทําตัว หํางจากวิทยาเขตบางเขน
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร โดยใช๎เงินกู๎ธนาคารโลกเป็นคําใช๎จํายสํวนหนึ่ง เริ่ม
ดาเนินงานกํอสร๎าง พ.ศ. ๒๕๑๕ มีผลให๎มหาวิทยาลัยมีพื้นที่สาหรับการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มขึ้นอีก
แหํงหนึ่งคือ “ วิทยาเขตกาแพงแสน ” รวมทั้งมีการดาเนินมาตรการที่จาเป็นตําง ๆ เพิ่มเติม ระหวําง พ.ศ.
๒๕๑๖ – ๒๕๒๕ เพื่อให๎วิทยาเขตกาแพงแสนดาเนินไปด๎วยดี โดยได๎รับความชํวยเหลือแบบให๎เปลําจาก
รัฐบาลญี่ปุน เพื่อกํอสร๎างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการแกํสังคม โดย มี
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และเรือนปลูกพืชทดลองศูนย์สํงเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแหํงชาติ และ
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร
วิทยาเขตกาแพงแส นสามารถ ดาเนินการเรียนการสอน ตั้งแตํ พ.ศ.
๒๕๒๒ ขณะเดียวกัน มีการจัดตั้งหนํวยงานใหมํระดับคณะ ที่วิทยาเขตบางเขน อีก ๕ หนํวยงาน คือ
คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ สานักหอสมุด และสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการ สอนหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ให๎แกํวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล๎าและเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเป็นครั้งแรกในสาขาวิชากีฏวิทยาและสาขาวิชาปฐพีวิทยา
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พ.ศ. ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับเปลี่ยนสถานีวิจัย ศรีราชา ซึ่งเป็น พื้นที่วิจัยและฝึกงาน
ของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให๎เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตเพิ่มอีกแหํงหนึ่ง เพื่อผลิตและ
พัฒนากาลังคนระดับสูง ตอบสนองแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีแผนการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ภายหลังเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได๎รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีในการ จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีราชา เพื่อทาหน๎าที่
เตรียมการเรียนการสอน
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๕ จัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตลพบุรี และ วิทยาเขตกระบี่ โดย เริ่มจัด
การเรียนการสอนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินภารกิจตามนโยบายการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาใน ๔ วิทยาเขตหลัก ได๎แกํ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมถึงมีสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ระหวําง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๕๔๕ ได๎แกํ วิทยาลัยชลประทาน โรงเรียนสัตวแพทย์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให๎คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า
ตราประจามหาวิทยาลัย
รูปวงกลม
พื้นสีเขียว กึ่งกลางมีรูปพระพิรุณทรงนาค อยูํในวงกลมเล็กล๎อมรอบด๎วยกลีบบัวคว่าและ
บัวหงาย ระหวํางวงกลมทั้งสองวงมีคาวํา “ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” อยูํด๎านบน และคาวํา “พ.ศ. ๒๔๘๖”
อยูํด๎านลําง
สีประจามหาวิทยาลัย
สีเขียวใบไม๎
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
ต๎นนนทรี (
Peltophorum Pterocarpum)
ปรัชญาและปณิธาน
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุํงมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู๎ให๎เกิดความเจริญงอกงาม
ทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร๎อมด๎วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู๎ชี้นาทิศทาง สืบทอด
เจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความความคงอยูํ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน
สากล เป็นแกนนาในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนและมีอานาจตํอรองในประชาคมโลก
พันธกิจ
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สะสมภูมิปัญญา สร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ที่หลากหลาย สร๎างคนที่มีปัญญา รู๎เหตุรู๎ผล อยูํใน
คุณธรรมและมีจิตสานึกเพื่อสํวนรวม ตลอดจนสร๎างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแขํงขันได๎ในตลาดโลก โดยมี
การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพ รํวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตํอสังคม เพื่อ
เป็นกลไกสาคัญในการนาประเทศไปสูํความผาสุกและมั่นคง ประกอบด๎วยพันธกิจ ๘ ด๎าน ดังนี้
๑) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษามากกวํา ๓๕๐ หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา ๓๔ หลักสูตร
และมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกทั้งในประเทศและตํางประเทศมากกวํา ๑,๐๐๐ คน จากบุคลากรที่
ปฏิบัติงานมากกวํา ๙,๕๐๐ คน โดยนาเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคมาใช๎ ในการเรียน
การสอนและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต๎องการของสังคมและสอดคล๎องกับการพัฒนา
ประเทศ
ตลอดจนสร๎างความเข๎มแข็งในการผลิตบัณฑิตให๎เป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาด๎านเกษตร
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการสหกิจศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ ซึ่งมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรูและความสามารถ
๎
เพื่อ
ออกไปรับใช๎สังคมอยํางมีคุณภาพ
๒) พันธกิจด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุํงพัฒนาสูํ"มหาวิทยาลัยเน๎นการวิจัย" (Research University)
โดยเสริมสร๎างศักยภาพและความพร๎อทมุกศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อันนาไปสูํ
การพัฒนา "ศูนย์ความเป็นเลิศ" (Center of Excellence) ด๎านตําง ๆ เชํน อาหาร ยางพารา ข๎าว และ
พลังงาน เป็นต๎น นอกจากนี้ คณาจารย์และนักวิจัยสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ จนได๎รับรางวัล
ระดับประเทศ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนมีการถํายทอดองค์ความรู๎ทุกสาขาให๎กับประชาชน
ทุกระดับ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งเพื่อการพัฒนาประเทศ
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๓) พันธกิจด้านทุนสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สํงเสริมการสร๎างความเข๎มแข็งด๎านการวิจัยโดยจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยให๎กับคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนสํงเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร๎างนักวิจัย
รุํนใหมํทั้งจากแหลํงเงินอุดหนุนวิจัยภายใน
โดยงบประมาณแผํนดินและ งบประมาณเงินรายได๎ของ
มหาวิทยาลัย และจากแหลํงเงินอุดหนุนวิจัยจากภายนอก ทั้งภาคเอกชนและองค์กรตํางประเทศ
๔) พันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ
การบริการวิชาการเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดาเนินการให๎บริการวิชาการอยํางเป็นระบบ มีการฝึกอบรมถํายทอดองค์ความรู๎และเทคโนโลยีสูํสังคม
ทั้งระดับ
ท๎องถิ่น ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ควบคูํกับการกระตุ๎นให๎เกิดศูนย์บํมเพาะทางธุรกิจที่ใช๎องค์ความรู๎
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสูํการประกอบการเชิงพาณิชย์ได๎อยํางแท๎จริง
๕) พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุํงสํงเสริมการสร๎างความรู๎คูํคุณธรรม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ ทั้งในด๎านศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตําง ๆ ตลอดจนสืบสานอุดมการณ์แหํง
ความเป็นเกษตรศาสตร์ และสร๎างเครือขํายทางวัฒนธรรมทางการเกษตร เพื่อคงอยูํคูํมหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติ
๖) พันธกิจด้านกิจกรรมนิสิต
“นิสิต คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย”มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและ
ประสบการณ์ในการทากิจกรรมตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนชมรมกิจกรรมนิสิต ทั้ง
ด๎านวิชาการ สังคม กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ตลอดจนดูแลจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิ่งอานวย
ความสะดวกตําง ๆ แกํนิสิตในทุกคณะและทุกวิทยาเขต
๗) พันธกิจด้านวิเทศสัมพันธ์
สร๎างเครือขํายเพื่อการพัฒนาสูํการเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก ( World Class
University) โดยผลักดันให๎เกิดความรํวมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการในตํางประเทศอยํางเป็น
รูปธรรม พัฒนาศักยภาพสูํ “ วิทยาลัยนานาชาติ ” (International College) เสริมสร๎างศักยภาพของ
หนํวยงาน บุคลากรและนิสิต เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให๎พร๎อม รองรับการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ ในรูปแบบของ “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” (ASEAN Economic Community) และรองรับ
การแขํงขันในเวทีสากล
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๘) พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน๎นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช๎ใน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการแกํสังคม ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
เสริมความแข็งแกรํง โดยใช๎ระบบเครือขํายความเร็วสูงมาใช๎กับระบบออนไลน์และระบบไร๎สายทาให๎สามารถ
เข๎าถึงข๎อมูลและความรู๎อยํางทั่วถึงทั้งภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต โดยมีเครือขํายที่เชื่อมโยงครบทุก
อาคารและระหวํางวิทยาเขต เพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนทางไกล การติดตํอสื่อสารระหวํางวิทยาเขต
และการประชุมทางวิดิทัศน์ ควบคูํกับการสนับสนุนการใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ชํวยปฏิบัติงานโดยมีห๎องสมุด
ดิจิทัล ห๎องปฏิบัติการด๎านไอที ภาษาตํางประเทศ และศูนย์บริการมัลติมีเดียที่สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อ
เสริมสร๎างทักษะด๎านการเรียนรู๎ให๎กับนิสิตและบุคลากร ตลอดจนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
เพื่อรองรับงานวิจัยที่ต๎องการขีดความสามารถในการคานวณความเร็วสูง เพื่อสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงาน
ทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
อัตลักษณ์
สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี (IDENTITY DETERMINATION KNOWLEDGE CREATION UNITY)
สานึกดี (IDENTITY) มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
มุํงมั่น (DETERMINATION) มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ
มุํงผลสัมฤทธิ์ในการทางานและในการปฏิบัติใด ๆ
สร๎างสรรค์(KNOWLEDGE CREATION) เป็นผู๎ใฝุรู๎ มีความขวนขวายแสวงหาความรู๎ มีความสามารถ
ในการสร๎างมูลคําและคุณคําจากความรู๎ มีการสร๎างนวัตกรรม
สามัคคี (UNITY)

มีความรํวมมือรํวมใจ รู๎จักประนีประนอม สามารถทางานเป็นทีม
และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด๎านตําง ๆได๎อยํางเหมาะสม
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เอกลักษณ์
“ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุํงสร๎างศาสตร์แหํงแผํนดิน เพื่อความกินดีอยูํดีของชาติ ”
(Kasetsart University aims to create knowledge of the land for the wellbeing of nation)
Kasetsart University
หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหลํงรวมของบุคลากร
(Knowledgeable man) และองค์ความรู๎ (Knowledge body)
Knowledge of the Land หมายถึง ความหลากหลาย (Multi – Disciplines) ของสาขาวิชา
อันเป็นบูรณาการ (Integretion) เกี่ยวกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนแผํนดิน
the wellbeing of nation หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข๎มแข็ง
ของสังคม (Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล๎อม (Equillibrium) และความมั่นคงด๎านอาหาร (Security)
ซึ่งทั้งหมดคือ ความกินดีอยูํดีของทุกคนในชาติ
มาตรการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยกาหนดประเด็นชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมประเด็นที่ ๑ ภายใน สถาบัน
“ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม” และประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน “การเกษตร”
ข้อมูลพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน รวม ๔๗๗ หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาไทย
จานวน ๔๓๐ หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๔๑ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔ หลักสูตร
ระดับปริญญาโท ๒๐๕ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๘๐ หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ ๔๗ หลักสูตร
จาแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๒ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท
๒๒ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๑๒ หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกวําระดับปริญญาตรี ประมาณ ๑.๖
เทํา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๘๓ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๕ หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท ๒๒๗ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๙๒ หลักสูตร
จานวนคณะและหน่วยงานเทียบเท่าที่จัดการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีคณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะที่จัดการศึกษากลุํมสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน ๒๘ คณะ/วิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา จานวน ๑๓ คณะ และจัดตั้งตาม
มติสภามหาวิทยาลัย จานวน ๑๖ คณะ/วิทยาลัย ตั้งอยูํในวิทยาเขต ๔ แหํง ไมํรวมวิทยาลัยสมทบ ๒ แหํง
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ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ไมํสังกัดมหาวิทยาลัย โดยอยูํในการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ได๎แกํ วิทยาลัย
การชลประทาน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระคณะตําง ๆ จัดอยูํในกลุํมสาขาวิชา ดังนี้
กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑) คณะสัตวแพทยศาสตร์
๒) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๓) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑) คณะเกษตร
๒) คณะเกษตร กาแพงแสน
๓) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๔) คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
๕) คณะประมง
๖) คณะวนศาสตร์
๗) คณะวิทยาศาสตร์
๘) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๙) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๑๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๒) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๓) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๔) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๕) วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม
๑๖) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑) คณะบริหารธุรกิจ
๒) คณะมนุษยศาสตร์
๓) คณะวิทยาการจัดการ
๔) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
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๕) คณะศึกษาศาสตร์
๖) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๗) คณะเศรษฐศาสตร์
๘) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๙) คณะสังคมศาสตร์
๑๐) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จานวนนิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัยมีนิสิตทุกระดับรวมกันทั้งสิ้น ๕๙,๕๑๘ คน จาแนกเป็นวิทยาเขตบางเขน ๓๖,๘๔๗ คน
วิทยาเขตกาแพงแสน ๘,๙๙๐ คน วิทยาเขตศรีราชา ๙,๘๙๘ คน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ๓,๗๘๓ คน ซึ่งจาแนกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๔๗,๐๓๔ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๘๓ คน ระดับปริญญาโท ๑๐,๗๑๙ คน และระดับปริญญาเอก ๑,๖๘๒ คน อาจารย์และบุคลากรทั้งสิ้น
๑๑,๖๒๗ คน
๒.๒ ผลการพัฒนาคุณภาพจากการประเมินรอบที่ผ่านมา
การพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน
๏ ผลการประเมินรอบแรก และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
ผลการประเมินโดยภาพรวม
๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเกําแกํมากกวํา ๖๐ ปี มีความแข็งแกรํง
ทางด๎านวิชาการเกษตร เป็นแหลํงสะสมองค์ความรู๎ทางวิชาการเกษตร ที่เป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการของ
แผํนดิน และมีพัฒนาการของสาขาวิชาการ ตําง ๆ ที่ชํวยสํงเสริมวิชาการด๎านการเกษตร ทาให๎สามารถ
ตอบสนองกับความต๎องการของประเทศชาติทางด๎านการเกษตรได๎เป็นอยํางดี
๒. มหาวิทยาลัยให๎ความสาคัญกับการสร๎างวัฒนธรรมองค์กร ด๎วยการยกยํองเชิดชูเกียรติ
คณาจารย์และบุคลากรที่เป็นผู๎บุกเบิกทั้งด๎านวิชาการและการบริหาร เป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยให๎บรรลุตามปณิธาน
๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยปิด ที่ให๎ความสาคัญกับการให๎โอกาส
ทางการศึกษาและสามารถรองรับผู๎สมัครเข๎าศึกษาได๎มากที่สุดในประเทศ
๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแรก ๆ ที่เป็นผู๎นาระบบสารสนเทศมาใช๎
ในการบริหารจัดการและในพันธกิจหลักทุกด๎าน ทั้งนี้ได๎แสดงให๎เห็นพัฒนาการอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง จน
ปัจจุบัน ในด๎านโครงสร๎างทางกายภาพได๎จัดให๎สานักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหนํวยงานระดับคณะ มีบุคลากร
หน้า | ๒๗

ประจาและได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นตามลาดับ มีผลให๎ระบบสารสนเทศและการใช๎คอมพิวเตอร์
ในการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการทางานของบุคลากรและในการเรียนของนิสิต ปรากฏในหมูํผู๎ใช๎บัณฑิตวํา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแหํงนี้ สํวนหนึ่งมีความสนใจในการพัฒนาตนเองให๎รอบรูและมี
๎ ความสามารถในการใช๎
สารสนเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการขยายโอกาสการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบริการสังคมและ
ชุมชนอีกด๎วย การพัฒนาดังกลําวข๎างต๎นนําจะมีผลให๎มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสูํความเป็นe –university ได๎
ในอนาคตอันใกล๎
๕. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งระดับอาจารย์ ข๎าราชการ และเจ๎าหน๎าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด๎านการวิจัย โดยเฉพาะทางการเกษตรในระดับสูงเป็นจานวนมาก มีโครงสร๎างทางกายภาพ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ทรัพยากร ทุนอุดหนุนการวิจัย และเครือขํายความรํวมมือทางการวิจัยทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ
ที่สํงเสริมสนับสนุน และสามารถสร๎างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด๎านการเรียนการสอนและการพัฒนา
ประเทศชาติได๎เป็นอยํางดี
๖. มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการที่มีความโดดเดํนหลากหลายประเภทในระดับตําง ๆ
เกือบทุกคณะวิชา สถาบันและศูนย์ เชํน ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหํงชาติที่เป็น
แหลํงอ๎างอิงและให๎บริการวิชาการระดับลึก สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โรงพยาบาลสัตว์
เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมวิชาการเพื่อสร๎างอาชีพสาหรับประชาชนเป็นจานวนมาก ทาให๎งาน
บริการวิชาการหลายโครงการสามารถสร๎างรายได๎หลํอเลี้ยงคณะ/ภาควิชาได๎เป็นอยํางดียิ่งไปกวํานั้นยังมีศูนย์
พัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีรัฐรํวมภาคเอกชน ที่ทาหน๎าที่นาผลงานวิจัยไปตํอยอดให๎เกิดประโยชน์
ทางด๎านการนาไปประยุกต์ใช๎
๗. มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติที่สะท๎อนเอกลักษณ์ของ
ความเป็นผู๎นาด๎านข๎อมูลการเกษตรแหํงชาติ ศูนย์สารสนเทศทางกระบือนานาชาติ และศูนย์สนเทศงานวิจัย
เกษตร
๘. มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาและหลักสูตรที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน เชํน คณะประมง
คณะวนศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมตํอเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมการบินและ
อากาศยาน เป็นต๎น รวมทั้งมีหลักสูตรในลักษณะบูรณาการเชิงสหสาขาวิชา ได๎แกํ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกล-การผลิต เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎ประกอบการมีหลักสูตรทางด๎านอุตสาหกรรมการเกษตร
ซึ่งมีงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกวํา ๑๕ รายการ
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีสถานีและศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิจัยจานวนมาก เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งโครงการตําง ๆ เชํน โครงการทํองโลกสิ่งแวดล๎อมกับชาวเกษตรศาสตร์
ที่วิทยาเขตศรีราชา โครงการวิจัยสารโลหะหนักในชายฝั่งทะเล โครงการต๎นแบบพัฒนาบึงหนองหาน ซึ่งได๎รับ
การสนับสนุนจากจังหวัดสกลนคร เป็นต๎น
ข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
๑. แม๎วํามหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและ
หลากหลาย แตํเพื่อให๎มีการพัฒนาวิชาการและการดาเนินงานให๎ครบวงจร จึงสมควรพิจารณาให๎ความสาคัญ
ในการบูรณาการด๎านวิชาการและการบริหารจัดการเข๎าด๎วยกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดการ ผลผลิต
ทางการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลคําของผลผลิต โดยพัฒนาให๎เป็นศาสตร์ต๎นแบบในการดาเนินธุรกิจ
ทางการเกษตรของประเทศ
๒. มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการเรียนการสอนแบบหลายวิทยาเขตที่ขยายโอกาสการจัด
การศึกษา โดยวางยุทธศาสตร์และวางกลไกทางด๎านบุคลากร งบประมาณ โครงสร๎างพื้นฐาน ระบบห๎องสมุด
และสารสนเทศ ที่สามารถรองรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถประกันการมีมาตรฐานเดียวกันของ
วิทยาเขตตําง ๆ ได๎
๓. แม๎วํามหาวิทยาลัยมีพื้นฐานที่เข๎มแข็งทั้งทางด๎านคณาจารย์ และโครงสร๎างทางวิชาการ
เป็นอยํางดี จนสามารถจัดการศึกษาได๎หลากหลายเป็นแนวกว๎าง แตํในการที่จะนามหาวิทยาลัยขึ้นสูํ
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอาจจะต๎องพิจารณา
๓.๑ เลือกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงจานวนจากัด เพื่อสามารถทุํมเท
ทรัพยากรสนับสนุนให๎สาขาวิชานั้น ๆ สูํระดับความเป็นเลิศ เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๓.๒ กาหนดสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความสามารถจัดการเรียนการสอนระดับหลัง
ปริญญาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะปริญญาเอกเพื่อตอบสนองความต๎องการของประเทศชาติ
๓.๓ ชะลอการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อสามารถทุํมเทให๎เกิดคุณภาพในระดับ
ปริญญาโทและเอกได๎เต็มที่มากขึ้น
๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความคิดเห็นของผู๎ประกอบการในข๎อเสนอ
๔.๑ ให๎บัณฑิตเกษตรศาสตร์มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษได๎ดี
๔.๒ ให๎บัณฑิตมีทักษะเฉพาะทาง โดยอาจจัดให๎มีการอบรมหรือศึกษาตํอเนื่อง เพื่อ
เตรียมบัณฑิตให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ประกอบการ
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๕. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให๎มีงานวิจัยในระดับคุณภาพสูงอยูํแล๎ว แตํเทําที่ปรากฏ
งานวิจัยที่มีคุณภาพโดดเดํนจะอยูํเฉพาะในทางการเกษตร
ในสาขาอื่นถ๎าหากได๎เพิ่มการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงงานวิจัยในคณะ สถาบันตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน ก็จะทาให๎งานวิจัยทั่วไปมีความเข๎มแข็งและโดดเดํน
มากขึ้น นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพด๎านการวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่มีอยูํใน
ระดับสูงอยูํแล๎ว หากได๎มีการจัดการบริการ นักวิจัยก็จะสามารถเพิ่มผลงานวิจัยทั้งด๎านคุณภาพและปริมาณ
๖. โดยเหตุที่ฐานข๎อมูลทางด๎านการวิจัยมีความสาคัญเป็นอยํางมาก และเป็นเครื่องชี้บํง
ความสาเร็จของมหาวิทยาลัย จึงสมควรที่จะทุํมเทการสนับสนุน เพื่อให๎ได๎ฐานข๎อมูลงานวิจัยที่ครบถ๎วน
สมบูรณ์ทันสมัยตลอดเวลา
๗. มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินการเริ่มจัดตั้งหอประวัติ และมีการดาเนินงานด๎านหอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลประวัติศาสตร์ นับได๎วําเป็นกิจกรรมที่สาคัญในการรวบรวมประวัติ
และความเป็นมาของสถาบันให๎สืบตํอไปยังอนุชนรุํนหลัง อยํางไรก็ตาม หากพิจารณาจัดให๎มีการบริหาร
จัดการกลาง เพื่อรวบรวมภารกิจเหลํานี้ไว๎ด๎วยกันจะกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํมหาวิทยาลัย
๘. แม๎วํามหาวิทยาลัยจะจัดให๎ทุกหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่เน๎นกระบวนการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญและสํงเสริมประสบการณ์จริง แตํยังมิได๎มีการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกลําว
อยํางเป็นรูปธรรม หากทาได๎ก็จะสามารถนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานให๎มีผลดียิ่งขึ้นตํอไป
๙. มหาวิทยาลัยได๎พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา QA.KU ขึ้นมาเป็นระบบที่ดี
แตํก็ต๎องสํงเสริม รณรงค์ สร๎างกลไกตํอระบบการประกันคุณภาพในหนํวยงานตําง ๆ และพัฒนาให๎เป็น
วัฒนธรรมองค์กรอยํางแท๎จริง ตลอดจนเพิ่มพูนความรู๎และสร๎างความเข๎าใจให๎บุคลากรระดับตําง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานด๎านประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่องและทั่วถึง
๑๐. มหาวิทยาลัยมีหนํวยวิจัยเฉพาะทางจานวนมาก หากมีการสนับสนุนให๎มีความเชื่อมโยง
ระหวํางการเรียนการสอนกับหนํวยวิจัยเฉพาะทางเหลํานี้ให๎ชัดเจนและเป็นระบบ นิสิตก็จะได๎รับประโยชน์
จากผลงานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
๑๑. การที่มหาวิทยาลัยแยกงานบริการของสายสนับสนุนเกือบทุกด๎าน ให๎อยูํในความรับผิดชอบ
ของคณะ สถาบัน และศูนย์ตําง ๆ อยํางเต็มรูปแบบนั้น อาจเป็นเหตุให๎เกิดความซ้าซ๎อนของงาน และความสิ้นเปลือง
ทรัพยากรคํอนข๎างมาก การพิจารณาจัดรวมศูนย์เป็นบริการกลาง ก็นําจะชํวยให๎การบริการด๎านตําง ๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในวิทยาเขตตําง ๆ สํวนที่วิทยาเขตบางเขนอาจพิจารณาแยกการบริการเป็น
กลุํม (cluster) งานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก๎าวหน๎าไปมากของมหาวิทยาลัย นําจะมีสํวนให๎การจัดการ
ด๎านนี้สัมฤทธิผลได๎โดยเร็ว
๑๒. มหาวิทยาลัยควรสํงเสริมให๎มีการสร๎างความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์อยํางเทําเทียมกันทุกวิทยาเขต
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๑๓. มหาวิทยาลัยควรวางระบบในการได๎ข๎อมูลจากบุคลากร นิสิต ศิษย์เกํา ผู๎ประกอบการ
ตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎อง และดาเนินการเพื่อให๎การบริหารจัดการตรงกับความต๎องการของกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องตําง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน
มหาวิทยาลัยสมควรให๎ความสาคัญและบริหารจัดการให๎เรียบร๎อยเป็นเรื่องเรํงดํวน ในบาง
ประการ ดังนี้
๑. การจัดระเบียบที่อยูํอาศัยของชุมชนโรงสูบด๎านเหนือของวิทยาเขตบางเขน
๒. การปรับปรุงสภาพสวัสดิการ และความปลอดภัยของหอพักนิสิตในทุกวิทยาเขต
๓. การจัดระบบการจราจรในทุกวิทยาเขตให๎เหมาะสม เพื่อเสริมสร๎างความปลอดภัยและ
การลดมลพิษทางอากาศและเสียง
๔. การพัฒนาระบบการกาจัดน้าเสีย สารพิษ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชน
ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมด๎วย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายด๎านการผลิตบัณฑิตที่สอดคล๎องกับเอกลักษณ์ และ
ความเป็นเลิศด๎านการเกษตร ตลอดจนสนองตอบตํอความต๎องการของสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
๒. มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายด๎านการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศและสังคมโลก รวมทั้งการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการเรียนการสอน
๓. มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายด๎านการบริการวิชาการแกํสังคมและชุมชน เพื่อยกฐานะ
ความเป็นอยูํและเป็นต๎นแบบเชิงพาณิชย์
๔. มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิจัยในเรื่องการสร๎างมาตรฐานและพัฒนาภูมิปัญญาไทยด๎าน
การเกษตรสูํมาตรฐานสากล และเสนอให๎รัฐบาลพิจารณากาหนดนโยบายตํอไป
๕. มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายในการสํงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา
และการวิจัยในวิทยาเขต โดยเฉพาะอยํางยิ่งในวิทยาเขตที่เปิดใหมํให๎อยูํระดับเดียวกันทุกวิทยาเขต
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ผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่หลากหลายสาขา ที่ตอบสนองความต๎องการ
ของประเทศชาติได๎เป็นอยํางดี โดยเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ รวมทั้งสามารถ
ประกอบอาชีพและอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อให๎บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎ประกอบการได๎มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาวางนโยบาย และดาเนินการอยําง
จริงจัง ให๎มีการพัฒนาความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษให๎แกํนักศึกษาทุกระดับ
๒. เพื่อให๎บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวเข๎ากับงานที่ปฏิบัติได๎ดีและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ตามความคาดหวังของผู๎ประกอบการ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง หรือ
จัดการศึกษาตํอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และศักยภาพในการประกอบอาชีพ
๓. ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการจูงใจให๎นักเรียนที่มีศักยภาพ
เข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อาจวางแนวทางรํวมกับโรงเรียนสาธิตฯในการจูงใจให๎นักเรียนที่มี
ความสามารถสูงเข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยํางตํอเนื่องจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
๔. มหาวิทยาลัยควรจัดทาฐานข๎อมูลจานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ให๎สมบูรณ์ รวมทั้งสํงเสริมให๎มีการตีพิมพ์เผยแพรํบทความจากวิทยานิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติให๎เพิ่ม
มากขึ้น
๕. จากผลสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต พบวํา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังมี
ภาวะการได๎งานทาอยูํในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยควรพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลการได๎
งานทาของบัณฑิต โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานของประเทศ เชํน ของสมศ.
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานด้านการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ การเรียนรู๎ที่จัด
ตามความสนใจของผู๎เรียน มีการพัฒนาผู๎เรียนตามความสามารถและความถนัด การฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู๎
จากประสบการณ์จริง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาประสานงานความรํวมมือระหวํางคณะและหนํวยงาน
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรตําง ๆ ที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกัน และ/หรือบูรณาการหลักสูตรให๎เป็นสหสาขา
วิชาให๎มากขึ้น เพื่อให๎สามารถใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตซึ่งชํวยขยายโอกาสทางการศึกษาให๎แกํประชากร
ในพื้นที่ตําง ๆ อยํางไรก็ตามมหาวิทยาลัยสมควรระมัดระวังรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของการจัดการศึกษา
โดยวางยุทธศาสตร์และวางกลไกทางด๎านบุคลากร งบประมาณ โครงสร๎างพื้นฐาน ระบบห๎องสมุด และ
สารสนเทศ เพื่อให๎สามารถรองรับการจัดการศึกษาของวิทยาเขตตําง ๆ ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกัน
๓. แม๎วํามหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
และหลากหลาย แตํหากมหาวิทยาลัยพิจารณาให๎ความสาคัญในการบูรณาการด๎านวิชาการและการบริหาร
จัดการเข๎าด๎วยกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคํา และพัฒนาให๎เป็นศาสตร์
ต๎นแบบในการดาเนินธุรกิจทางการเกษตรของประเทศ ก็จะดารงเอกลักษณ์บนพื้นฐานทางวิชาการเกษตร
ที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
๔. เพื่อให๎มหาวิทยาลัยสามารถก๎าวขึ้นสูํความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาเลือกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงมาจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก และทุํมเท
ทรัพยากรสนับสนุนให๎สาขาวิชานั้น ๆ ไปสูํความเป็นเลิศ
๕. โดยศักยภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มสัดสํวน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งอาจชะลอการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาที่มีสถาบันอื่นให๎บริการ
อยูํแล๎ว เพื่อให๎สามารถทุํมเทให๎เกิดคุณภาพในระดับปริญญาโทและเอกได๎เต็มที่มากขึ้น
๖. การจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตยังไมํเป็นไปตามตัวบํงชี้
และยังมี
การประเมินผลกิจกรรมไมํครอบคลุมทุกกิจกรรม มหาวิทยาลัยควรรณรงค์ให๎นิสิตเข๎ารํวมกิจกรรมมากขึ้น
และจัดให๎มีการประเมินผลกิจกรรม เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนากิจการนิสิตตํอไป
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ในภาพรวมมหาวิทยาลัยยังมีน๎อย พบเพียง
ในบางคณะและบางวิทยาเขตเทํานั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเรํงให๎มีกระบวนการที่เป็นรูปแบบชัดเจน และมี
กลไกให๎อาจารย์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาได๎ดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
ให๎มากขึ้น
๘. การจัดการเรียนการสอนบางสาขาวิชายังมีอัตราอาจารย์ตํอนิสิตหํางไกลจาก
มาตรฐานที่กาหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย จึงสมควรที่จะต๎องแก๎ไขโดยดํวน มิให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยระยะยาว
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มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่แสดงนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการเรียนรู๎และ
มีการจัดทรัพยากรทั้งด๎านบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที
และสิ
่ ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งความรํวมมือ
จากแหลํงตําง ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. แม๎วํามหาวิทยาลัยได๎กาหนดนโยบายในการขยายโอกาสทาง การศึกษาไปยัง
วิทยาเขตตําง ๆ แตํควรพิจารณาสนับสนุนทรัพยากร เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ให๎อยูํในมาตรฐาน เดียวกันด๎วย
อาทิ งบประมาณสนับสนุนห๎องสมุด ระบบสารสนเทศ จานวนคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิและจานวนอาจารย์
เป็นต๎น
๒. แม๎วํามหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก๎าวหน๎าและตํอเนื่อง
อยูํแล๎ว แตํก็ควรพิจารณาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนทางไกล
และการสอนภายในวิทยาเขตบางวิทยาเขต เพื่อขจัดความขัดข๎องของระบบเครือขํายที่เกิดขึ้นในระหวําง
ชํวงการเรียนการสอน เป็นต๎น
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยได๎สร๎างผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะด๎านการเกษตรที่สามารถ
นาไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยํางกว๎างขวาง ตลอดจนมีการสร๎างงานสร๎างสรรค์
และเผยแพรํองค์ความรู๎ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อให๎งานวิจัยในสาขาวิชาทั่ว ๆ ไป มีความเข๎มแข็แงละโดดเดํนเชํนเดียวกับงานวิจัย
ด๎านการเกษตร มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยในระดับคณะและหนํวยงาน
ตําง ๆ เข๎าด๎วยกันให๎มากขึ้น
๒. เพื่อให๎เกิดการเพิ่มผลงานวิจัยทั้งด๎านคุณภาพและปริมาณ มหาวิทยาลัยควรจัด
ให๎มีการบริการนักวิจัย เพื่อให๎นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการทาวิจัยจานวนมากของมหาวิทยาลัยได๎พัฒนา
ตนเองอยํางเต็มศักยภาพมากขึ้น
๓. โดยเหตุที่ฐานข๎อมูลทางด๎านการวิจัยมีความสาคัญเป็นอยํางมากตํอการวิจัย ซึ่งเป็น
เครื่องชี้บํงความสาเร็จของมหาวิทยาลัยจึงควรสนับสนุนเพื่อให๎ได๎ฐานข๎อมูลงานวิจัยที่ครบถ๎วนสมบูรณ์ทันสมัย
อยูํตลอดเวลา
๔. มหาวิทยาลัยมีหนํวยวิจัยเฉพาะทางจานวนมาก
หากมีการสนับสนุนให๎มีความเชื่อมโยง
กับการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ นิสิตก็จะได๎รับประโยชน์จากผลงานวิจัยของคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
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๕. ในบางคณะที่ยังไมํมีผลงานวิจัยหรือมีน๎อยโดยเฉพาะคณะที่ไมํใชํด๎านการเกษตร
มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการให๎คณาจารย์และบุคลากรในคณะดังกลําวได๎สร๎างผลงาน
เพื่อเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งด๎านงานวิจัยในภาพรวมมหาวิทยาลัย
๖. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสร๎างงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ
เพื่อประโยชน์ตํอสังคม และสนองตอบความต๎องการของประเทศชาติมากขึ้น
๗. ในวิทยาเขตใหมํของมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ใหมํจานวนมาก ซึ่งอาจารย์มี ภาระ
งานสอนมาก ทาให๎มีการสร๎างผลงานวิจัยคํอนข๎างน๎อย มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาหาแนวทางที่จะทาให๎
เกิดงานวิจัยในวิทยาเขตใหมํ ๆ เพิ่มขึ้น
มาตรฐานที่ ๕ มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎ดาเนินการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนา
สังคมที่หลากหลายและตํอเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อให๎การบริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัยมีความแข็งแกรํงเข๎มแข็ง
ใกล๎เคียงกันในทุกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยควรผนึกกาลัง เพื่อสร๎างเครือขํายประสานงานระหวํางวิทยาเขต
คณะ และหนํวยงาน รวมทั้งควรพิจารณาเพิ่มการให๎บริการทางวิชาการในลักษณะสหสาขา ในวิทยาเขตที่
มีความพร๎อมและความเข๎มแข็งอยูํแล๎ว เชํน วิทยาเขตบางเขน เป็นต๎น
๒. มหาวิทยาลัยมีงานบริการวิชาการจานวนมาก หากได๎พิจารณานาวิธีการบูรณาการ
เชิงเศรษฐศาสตร์มาเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับมหาวิทยาลัย นําจะสามารถรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐได๎ดียิ่งขึ้น
๓. แม๎มหาวิทยาลัยจะมีการประชาสัมพันธ์การให๎บริการวิชาการแกํสังคมอยําง
หลากหลายและตํอเนื่อง แตํหากมหาวิทยาลัยพิจารณาใช๎ระบบการประเมินผลการบริการวิชาการให๎ครอบคลุม
ทุกด๎านทุกกลุํมประชากร เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ ก็จะยิ่ง
ทาให๎การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์ตํอประชาชนและประเทศชาติมากขึ้น
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มาตรฐานที่ ๖ มาตรฐานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎ดาเนินกิจกรรมเพื่อสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาอยํางเข๎มแข็ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อให๎การจัดกิจกรรมด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
มหาวิทยาลัยควรจัดให๎มีการประเมินผลโครงการสาหรับกิจกรรมทุกประเภท และประเมินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยด๎วย เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาโครงการเดิมและจัดโครงการใหมํขึ้นตํอไป
๒. มหาวิทยาลัยควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการวิจัยด๎านภูมิปัญญาไทยให๎มากขึ้น
เพราะนอกจากจะได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไว๎ให๎ยั่งยืนแล๎ว ยังอาจนาไปกํอให๎เกิดรายได๎จากงานวิจัยดังกลําว
๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดให๎มีการบริหารจัดการกลาง ในการดาเนินงาน
การบริการและเผยแพรํผลงานด๎านหอประวัติ หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ เพื่อรวมภารกิจเหลํานี้ไว๎ด๎วยกัน
กํอให๎เกิดประโยชน์มากขึ้น
๔. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมและจัดทาศูนย์กลางของงานด๎านข๎าวไทย เพื่อสร๎างเป็น
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให๎เป็นแหลํงความรู๎ศาสตร์ข๎าวไทยของแผํนดิน เชํน วิวัฒนาการ
ชาวนาไทย พิพิธภัณฑ์ข๎าวไทย ควายกับวิถีชีวิตชาวนาไทย เป็นต๎น
๕. มหาวิทยาลัยนําจะพิจารณาสนับสนุนโครงงานหรือการวิจัยที่มีการจัดทาอยูํแล๎ว
โดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์อยํางจริงจังและตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดเป็นศูนย์การศึกษาทางวัฒนธรรมที่เข๎มแข็ง
โดยอาจคัดเลือกเรื่องที่มีศักยภาพในการทาให๎เกิดความเข๎มแข็งได๎มาสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ ดี มีทรัพยากรสนับสนุนอยํางเพียงพอ ทาให๎เกิด
ผลงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเฉพาะด๎านการเกษตร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. การที่มหาวิทยาลัยได๎แยกงานบริการของสายสนับสนุนเกือบทุกด๎านให๎อยูํใน
ความรับผิดชอบของคณะ สถาบัน และศูนย์ตําง ๆ อยํางเต็มรูปแบบนั้น อาจเป็นเหตุให๎เกิดความซ้าซ๎อน
ของงานและความสิ้นเปลืองทรัพยากรคํอนข๎างมาก การพิจารณาจัดรวมศูนย์เป็นบริการกลางนําจะชํวยให๎
การบริการด๎านตําง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบางวิทยาเขต สํวนที่วิทยาเขตบางเขนอาจ
พิจารณาแยกการบริการเป็นกลุํม (cluster) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก๎าวหน๎าไปมากของมหาวิทยาลัยนําจะ
มีสํวนให๎การจัดงานด๎านนี้สัมฤทธิผลได๎โดยเร็ว หากมีการพิจารณาทบทวนบทบาท หน๎าที่ และ โครงสร๎าง
องค์กรบางสํวน อาจทาให๎มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกันอยํางคุ๎มคํา และสร๎างผลงานอยํางมีประสิทธิยิภ่งาพ
ขึ้น
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๒. การจัดให๎ บุคลากร ทุกระดับประเมินผล งานของผู๎บริหาร จะเป็นประโยชน์ตํอ
การพัฒนาการบริหารจัดการให๎เป็นผลดียิ่งขึ้น
๓. ควรมีการสรรหาและวางแผนพัฒนาผู๎บริหารในทุกระดับลํวงหน๎า ในระยะเวลาที่
สามารถจัดอบรมหรือฝึกอบรมให๎มีทักษะและความสามารถในการบริหาร ตลอดจนมีภาวะความเป็นผู๎นาสูง
จะทาให๎เกิดความตํอเนื่องในการบริหารงาน
มาตรฐานที่ ๘ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยได๎กาหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. แม๎วํามหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพQA.KU ได๎แล๎ว แตํนําจะ
สํงเสริมและรณรงค์เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติอยํางทั่วถึง และ
ตํอเนื่อง
๒. ควรสร๎างกลไกและรณรงค์การนาระบบประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของกิจกรรมตําง ๆ ภายในองค์กรอยํางเป็นรูปธรรม และพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ในงานประจาด๎านการบริหารจัดการและงานตามพันธกิจ
๏ ผลการประเมินรอบสอง และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอยูํในกลุํมสถาบัน
ที่เน๎นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (กลุํมที่ ๑) และกระจายคําถํวงน้าหนักในกลุํมสถาบันเน๎นการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบันได๎รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมิน ๔ มาตรฐานแรกตามพันธกิจ
ระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘ ผลการประเมิน ๗ มาตรฐาน ระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๗
ผลการประเมินรายมาตรฐานระดับดีมาก ๕ มาตรฐาน ได๎แกํ มาตรฐานที่ ๓ ด๎านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ ๔ ด๎านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาตรฐานที่ ๗ ด๎านระบบการประกันคุณภาพ
คําคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ มาตรฐานที่ ๒ ด๎านการวิจัยและงานสร๎างสรรค์ คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐
มาตรฐานที่ ๕ ด๎านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕ ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับดี ๒ มาตรฐาน ได๎แกํ มาตรฐานที่ ๖ ด๎านหลักสูตรและการเรียนการสอน คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑
และมาตรฐานที่ ๑ ด๎านคุณภาพบัณฑิต คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
๑. ทิศทางการพัฒนา
๑.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกาเนิดด๎วยเจตนารมณ์เพื่อการจัดการศึกษา
ด๎านเกษตรศาสตร์อันตอบสนองตํอรากฐานของประเทศชาติในอดีตถือวําเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแหํงเดียว
ที่มีเอกลักษณ์ในความเป็นที่พึ่งของแผํนดิน ในด๎านการพัฒนาศาสตร์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล๎อการธ
ม ารง
รักษาเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันได๎อาศัยฐานการพัฒนาที่มีอยูํเดิม และจากการสั่งสมประสบการณ์ อยําง
ตํอเนื่อง ทาให๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเจริญก๎าวหน๎า กอรปด๎วยเกียรติภูมิ สินทรัพย์ทางความรู
และ๎
ศักยภาพของบุคลากรในสาขานี้ อยํางไรก็ตาม ด๎วยความเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่สํงผลกระทบตํอมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจาเป็นต๎องพิจารณาทบทวนอยํางจริงจังวํา แรงท๎าทาย
ตําง ๆ ได๎ทาให๎มหาวิทยาลัยลดการให๎ความสาคัญตํอเอกลักษณ์ดังกลําวไปแล๎วลักษณะใด และมหาวิทยาลัย
จะใช๎วิธีการใดที่จะทาให๎สามารถธารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ในด๎านนี้ให๎สืบทอดตํอไป เพื่อให๎กลับมาเป็“นเป็นที่พึ่ง
ของแผํนดิน ” อยํางแท๎จริงและเต็มภาคภูมิ
๑.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเจริญก๎าวหน๎าในการขยายการจัดการเรียน
การสอนครอบคลุมในเกือบทุกกลุํมสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา อีกทั้งยังได๎ขยายพื้นที่การศึกษาไปยังสํวน
ภูมิภาคเพื่อรองรับการกระจายโอกาสทางการศึกษา กํอให๎เกิดคณะวิชาและหนํวยงานตําง ๆ จานวนมาก
เพื่อรองรับการขยายตัวทั้งในการจัดการศึกษา การวิจัย และการให๎บริการวิชาการแกํสังคม มหาวิทยาลัย
จึงเผชิญกับภาระงานที่เข๎ามาเป็นจานวนมากทั้งในด๎านจานวนนิสิต จานวนหลักสูตร การบริหารในหนํวยงาน
และวิทยาเขต ในขณะที่ปัจจัยแวดล๎อมตําง ๆ ยังก๎าวตามความเติบโตไมํทัน มหาวิทยาลัยอาจต๎องเพิ่ม
ความตระหนักในการสร๎างสมดุลของคุณภาพและปริมาณให๎มากขึ้น และควรกาหนดนโยบายและแผนงาน
ระยะยาวเป็นทิศทางในการดาเนินงาน เพื่อให๎เกิดผลดีเป็นรูปธรรม
๑.๓ ภาวะชะงักงันที่เกิดขึ้นในการบริหารองค์กรจากการสรรหาผู๎นาเป็นประเด็น
ท๎าทายอีกเรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให๎การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด๎วยความราบรื่น
โดยมีการมุํงสูํทิศทางที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค์ จึงควรกาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์กรให๎ชัดเจน
และมีความตํอเนื่อง อีกทั้งควรใช๎กลยุทธ์การมีสํวนรํวมและการรับรู๎ของประชาคมในการกาหนดทิศทาง
เพื่อให๎มีเข็มมุํงเดียวกัน
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๑.๔ นิสิตมีความภาคภูมิใจตํอการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
ความพอใจตํอการให๎ความรู๎ของอาจารย์ และการจัดบริการสนับสนุนด๎านการเรียนรู๎โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยํางไรก็ตาม นิสิตยังเห็นวํามหาวิทยาลัยควรมีความพร๎อมในการเปิดรายวิชา การพัฒนาระบบ
สวัสดิการ เชํน ระบบหอพัก ระบบรักษาความปลอดภัย และการสร๎างบรรยากาศเพื่อการนันทนาการ
ให๎มากขึ้น ปัจจัยเหลํานี้มีสํวนสาคัญตํอพัฒนาการและคุณภาพชีวิตนิสิตโดยรวม
๑.๕ มหาวิทยาลัยมุํงเน๎นไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน๎นผลิตบัณฑิตควบคูํไปกับ
การวิจัย เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําว มหาวิทยาลัยพึงทบทวนถึงทิศทางของงานวิจัย โดยกาหนดให๎มี
การวิจัยสหสาขา การเชื่อมโยงเพื่อใช๎ประโยชน์ทั้งวิจัยเชิงประยุกต์ วิจัยเพื่อท๎องถิ่น วิจัยนานาชาติ และที่
สาคัญ คือ วิจัยเพื่อเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๑.๖ มหาวิทยาลัยมีความโดดเดํนอยํางมากในการพัฒนาระบบICT ในการเรียน
การสอนและการบริหาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงไมํกี่แหํงที่มีศักยภาพในการปรับจาก E – campus
เป็น I – campus หากมหาวิทยาลัยสามารถธารงไว๎ซึ่งทิศทางนี้ได๎ตํอไป จะมีสํวนให๎มหาวิทยาลัยสามารถ
จะก๎าวไปสูํการจัดการศึกษาในระดับสากล
๑.๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบการประกันคุณภาพที่เข๎มแข็ง โดยเฉพาะ
ในด๎าน infrastructure ที่แสดงได๎จากการมีนโยบาย มีหนํวยงานหลักด๎านการประกันคุณภาพ มีระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยได๎พยายามขับดันให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพในทุก หนํวยงาน แตํ
อยํางไรก็ตาม ยังมีข๎อจากัดของการจัดเก็บและรวบรวมข๎อมูล รวมทั้งการผสานระบบประกัน คุณภาพมาสูํ
การปฏิบัติงานประจาอยํางตํอเนื่อง
๒. ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
๒.๑ ควรเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องการสรรหา
ผู๎นา เพื่อไมํให๎เกิดภาวะสุญญากาศ ในขณะเดียวกันควรสํงเสริมให๎ประชาคมเคารพและยอมรับในกติกาสังคม
ซึ่งจะทาให๎มหาวิทยาลัยสามารถจะพัฒนาอยํางก๎าวกระโดด นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ
วิทยาเขตให๎เหมาะสมตามบริบทและความต๎องการของแตํละแหํง โดยสอดคล๎องกับทิศทางและนโยบายใน
ระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัย
๒.๒ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
เพื่อคงไว๎ซึ่งฐานราก
ด๎านการเกษตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว๎ โดยอาจใช๎ศาสตร์ด๎านนี้เป็นแกนกลางในการพัฒนา
ศาสตร์ในกลุํมสาขาวิชาตําง ๆ หรือบูรณาการเข๎ากับการจัดการเรียนการสอน
๒.๓ ควรจะเรํงสนับสนุนให๎นาระบบการประกันคุณภาพเข๎าสูํวิถีชีวิตของ
มหาวิทยาลัยอยํางทั่วถึง ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่จะชํวยกากับให๎ทุกกลุํมสาขาและหนํวยงานสามารถดาเนินงาน
ให๎สอดคล๎องตามแผนในทุกระดับ
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มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพบัณฑิต
ผลการประเมินอยูํในระดับดี คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความโดดเดํนและเป็นผู๎นาด๎านวิชาการ
เกษตรศาสตร์ อันเป็นฐานรากและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ
ด๎านการเกษตรในระดับสากล ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนกระบวนการคัดเลือก โดยการแสวงหา
สนับสนุนและสํงเสริมให๎นักเรียนที่มีศักยภาพสูงเข๎ามาศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ยํอมจะเป็น
การสร๎างเสริมการสืบทอดทายาททางวิชาการสาขานี้ ให๎มีความตํอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
๒) การที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในหลายวิทยาเขต ทาให๎มหาวิทยาลัย
อาจมีความจาเป็นที่ต๎องพิจารณาและให๎ความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นคุณภาพนิสิต/บัณฑิตลอดจนปั
ต
จจัย
ตํางๆ ที่อาจมีผลกระทบตํอกระบวนการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ เพื่อรักษาให๎มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ทุกวิทยาเขตอยูํในระดับใกล๎เคียงกัน อันจะเป็นผลให๎บัณฑิตได๎รับการยอมรับจากผู๎จ๎างงานอยํางเทําเทียมกัน
๓) มหาวิทยาลัยสมควรพิจารณาทบทวนเปูาหมายผลผลิตด๎านจานวนหลักสูตร
ที่เปิดสอนและจานวนรับนิสิต เพื่อให๎ผลผลิตสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน อันจะเป็นผลให๎
อัตราการได๎งานทาของบัณฑิตสูงขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมสาขาเกษตรศาสตร์และกลุํมสาขาสังคมศาสตร์
มาตรฐานที่ ๒ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยที่อยูํในฐานข๎อมูลระดับสากล และ
มีผลงานที่ได๎รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรจานวนมาก
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุํงสูํมหาวิทยาลัยระดับโลกที่เน๎นงานด๎านวิจัย
อยํางชัดเจน อยํางไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนให๎สาขาวิชาอื่นและทุกวิทยาเขต มีผลงาน
วิจัยและวิชาการเพิ่มมากขึ้น ก็จะยิ่งทาให๎มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจที่กาหนดได๎อยํางสมบูรณ์
๒) โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถเป็น
จานวนมาก และมีโอกาสสูงในการทาวิจัยและสร๎างงานบริการสหสาขา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเขตภาคตะวันตก
ของประเทศ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดผู๎ประสานงานหลักที่ชัดเจนและตํอเนื่อง ยํอมจะเป็น
การเพิ่มโอกาสให๎คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตได๎เรียนรู๎และพัฒนางานวิชาการตามทิศทางที่ได๎ กาหนดไว๎
เป็นผลให๎เกิดผลผลิตงานวิจัยเป็นประโยชน์ตํอภูมิภาคของประเทศอยํางแท๎จริง ทาให๎มหาวิทยาลัยผสาน
เป็นสํวนหนึ่งของชุมชนและเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น
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มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ
ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑) โดยเหตุที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยความรู
มี ๎ความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเดํน
เป็นที่ยอมรับอยํางกว๎างขวาง ยํอมทาให๎มีภารกิจทางการบริการวิชาการคํอนข๎างมาก และในบางครั้งมีผล
กระทบตํอกระบวนการเรียนการสอนของนิสิต ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะได๎พิจารณากาหนดแนวปฏิบัติ
ที่เหมาะสมรํวมกันในหมูํประชาคม ก็นําจะทาให๎ภาระงานทั้งสองด๎านเป็นไปในทางสํงเสริมและสนับสนุน
ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
๒) มหาวิทยาลัยสมควรพิจารณากาหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
หนํวยงานสนับสนุนแบบพึ่งพาตนเอง เพื่อให๎เกิดสมดุลระหวํางการบริหารจัดการเพื่อความอยูํรอด เชํน
การรับทุนเพื่อทางานวิจัยและการให๎บริการทางวิชาการ โดยไมํสร๎างผลกระทบตํอการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
หลัก อีกทั้งอาจมีความจาเป็นที่จะต๎องสนับสนุนสํงเสริมหนํวยงานสนับสนุนที่มีศักยภาพ ทั้งในด๎าน
งบประมาณ ตลอดจนทบทวนโครงสร๎างการบริหาร เพื่อให๎บุคลากรทุกระดับได๎รับการดูแลอยํางทั่วถึง
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑) โดยเหตุที่ มหาวิทยาลัย มีสินทรัพย์ ทางความรู๎ ที่เกี่ยวข๎องกับคติความเชื่อ
พิธีกรรมทางการเกษตร มีอุทยานการเกษตร อุทยานข๎าวไทย และสวนวัฒนธรรมไทย ซึ่งอาจจะปรับให๎เป็น
สถานที่ทํองเที่ยวเชิงนิเวศได๎ มหาวิทยาลัยจึงควรสํงเสริมสนับสนุนทั้งในด๎านงบประมาณในการพัฒนา
การบารุงรักษา และการบริหารจัดการ เพื่อให๎มหาวิทยาลัยเป็นผู๎นาด๎านศิลปะและวัฒนธรรมด๎านการเกษตร
เป็นการอนุรักษ์ไว๎สาหรับอนุชนรุํนตํอ ๆ ไปทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพรํชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัยแล๎ว
ยังอาจเป็นการเพิ่มพูนรายได๎ให๎กับมหาวิทยาลัยอีกด๎วย
๒) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนและสํงเสริมภาควิชาและหนํวยงานที่
สํงเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให๎ทั่วถึงและทั่วไปในทุกวิทยาเขต เพื่อเป็นการสร๎างขวัญและกาลังใจ
สาหรับผู๎ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎เพิ่มผลงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑) มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทั้งด๎านกายภาพและบุคลากรที่สมบูรณ์ หาก จัดทา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม ตลอดจนทบทวนการกาหนดเปูาหมายของแผนประจาปี ให๎มี
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ความท๎าทายและสะท๎อนศักยภาพและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกาหนดแผนการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานที่ชัดเจน จะทาให๎มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น
๒) สภามหาวิทยาลัยและผู๎บริหารระดับสูงอาจจะพิจารณาการสานความตํอเนื่อง
ของนโยบาย เพื่อไมํให๎เกิดภาวะชะงักงัน หากมีการเปลี่ยนผู๎บริหาร หรือเกิดภาวะสุญญากาศในการบริหาร
โดยประชาคมมีสํวนรํวมในการกาหนดนโยบาย วางแผน และติดตามผลการดาเนินงานให๎มีความเชื่อมโยง
ทุกระดับ
๓) โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยระบุวัตถุประสงค์ไว๎อยํางชัดเจน ในอันที่จะผดุง
ความเชี่ยวชาญด๎านเกษตรกรรม สิ่งแวดล๎อม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความเข๎มแข็ง
ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมตั้งแตํพืช สัตว์ ปุาไม๎ ประมง และสิ่งแวดล๎อมแล๎ว หากได๎มีการบริหารจัดการ
ข๎อมูล เพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญและผลงานที่มีอยูํในศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถศึกษาประเด็นไขว๎กัน
(cross cutting issues) จะเป็นการเสริมสร๎างความแข็งแกรํง ทั้งยังเป็นการสร๎างเอกลักษณ์เชิงวิชาการที่
จะเป็นจุดเดํนที่สามารถนาไปแขํงขันในระดับนานาชาติได๎ อาทิเชํน อาจพิจารณาให๎วิทยาเขตกาแพงแสน
ริเริ่ม/สานตํองานวิจัยในลักษณะสหสาขาด๎านพันธุ์พืช/สัตว์ในเขตตะวันตกของประเทศ ตามเปูาหมายของ
การจัดการศึกษา/วิจัย เพื่อชุมชนในภาคตะวันตกของประเทศ โดยยังคงสนับสนุนให๎แตํละกลุํมสาขาสามารถ
ดาเนินงานในมิติอื่น ๆ ควบคูํกันตํอไป
๔) ในการพัฒนาองค์กรให๎มีประสิทธิภาพ ประชาคมเป็นสํวนสาคัญที่จะให๎
การสนับสนุน ซึ่งจะกระทาได๎โดยการมี จิตสานึกถึงบทบาทของตนเอง และพร๎อมให๎ความรํวมมือกับ
มหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นสาคัญ อยํางไรก็ตาม แม๎ประชาคมบางกลุํมจะได๎
แสดงความพยายามอยํางจริงจัง และมีการดาเนินงานที่สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัย แตํก็ยังพบวํานโยบายหลัก เชํน การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอาจจะยังไมํได๎เป็นที่ รับรู๎และเข๎าใจ
โดยทั่วไปในประชาคม เนื่องจากบางกลุํมวิชายังเห็นวํา จุดเน๎นอยูํที่การเรียนการสอนมากกวําการวิจัย
มหาวิทยาลัยจึงอาจจะต๎องเพิ่มโอกาสให๎ประชาคมได๎มีสํวนรํวมในการกาหนดทิศทางและมีการสื่อสารสองทาง
ให๎มากขึ้น เพื่อไมํให๎เกิดจุดบอดในการดาเนินงานตามนโยบายและสามารถเกิดผลดีในทางปฏิบัติ อีกทั้ง
บริหารงานวิจัยให๎ตอบสนองตามความต๎องการ ของท๎องถิ่น พร๎อมไปกับ การเพิ่มพูน ความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์แตํละรุํน ตลอดจนอาจศึกษาแนวทางการลดภาระงานสอนเพื่อสํงผลให๎มหาวิทยาลัยบรรลุเปูาหมาย
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอยํางแท๎จริง
๕) มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีงบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์จานวนมาก แตํหากมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนในภาพรวมที่รองรับการเกษียณของคณาจารย์
ในบางกลุํมสาขา รวมทั้งการรักษาคณาจารย์รุํนหนุํมสาวไว๎กับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมที่ได๎รับ
ทุนไปศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น ก็จะทาให๎มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่ตํอเนื่องและยั่งยืน
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๖) แม๎วํานิสิตมีความพอใจตํอความใสํใจของบรรดาคณาจารย์ ในด๎านการให๎
ความรู๎ แตํในเรื่องสวัสดิการและกิจกรรม นิสิตสํวนใหญํเห็นวํา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาพัฒนาระบบดังกลําว
ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิตในภาพรวม เชํน ระบบหอพัก ระบบรักษาความปลอดภัย
การสร๎างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู๎และนันทนาการ
๗) แม๎วํามีความพยายามในการพัฒนา และแก๎ไขการจัดระเบียบชุมชนโรงสูบ
ในระดับหนึ่ง แตํยังมีความจาเป็นที่จะต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณารํวมมือกับองค์กรและชุมชนใกล๎เคียงในการพัฒนาสภาพแวดล๎อมโดยรวม
มาตรฐานที่ ๖ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ผลการประเมินอยูํในระดับดี คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑) เพื่อเป็นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาพลักษณ์สถาบันที่มีความโดดเดํน
ทางด๎านการเกษตร มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาหลักสูตรในเชิงสหวิทยาการให๎มากขึ้น
๒) แม๎วํามหาวิทยาลัยมีรายวิชาเลือกจานวนมาก ที่เปิดโอกาสให๎นิสิต สามารถ
เลือกเรียนได๎ตามความถนัดและความสนใจ แตํอาจจาเป็นต๎องพิจารณาความเป็นไปได๎ในการเปิดสอนเพื่อ
ไมํให๎เกิดปัญหาที่นิสิตอาจต๎องรอลงทะเบียนในรอบถัดไป ซึ่งกระทบตํอการสาเร็จการศึกษา
๓) มหาวิทยาลัยมีห๎องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัยที่ทันสมัย หากได๎มีระบบบริหารจัดการและบารุงรักษา เพื่อสามารถใช๎ประโยชน์ได๎
เต็มที่ ซึ่งจะเอื้อตํอการจัดการศึกษาได๎เป็นอยํางดี
๔) หากพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด๎านกายภาพพบวํามีความพร๎อม
เป็นอยํางมาก อยํางไรก็ตาม เพื่อให๎สามารถนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูํมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด
ควรวางระบบฐานข๎อมูลให๎สามารถเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการกับสํวนตําง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๕) แม๎มหาวิทยาลัยจะมีความพร๎อมในด๎านงบประมาณ ทาให๎พัฒนากายภาพ
ในสํวนของวิทยาเขตบางเขนได๎อยํางสมบูรณ์ หากได๎มีการวางผังภูมิสถาปัตย์และมีการบริหารจัดการด๎านดูแล
รักษา จะทาให๎มีสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศที่ดีขึ้น
มาตรฐานที่ ๗ ด้านระบบการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
หนํวยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย มีความพยายาม
ที่จะสนับสนุนสํงเสริมการสร๎างความเข๎าใจเรื่อง QA โดยมีการนารํองประเมินเป็นกลุํม และมีการประเมิน
ภายในของวิทยาเขตตําง ๆ อยํางไรก็ตาม แม๎จะมีความพยายามในการจัดเก็บข๎อมูล เพื่อให๎เป็นการบริหาร
โดยใช๎ข๎อมูลจริง สามารถนาไปตอบสนองทั้งเกณฑ์ของ ก.พ.ร. และ สมศ. แตํการจัดเก็บข๎อมูยัลงได๎ตัวเลขที่
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ไมํตรงกัน ซึ่งอาจจาเป็นต๎องใช๎เวลาในการกาหนดมาตรฐานและระบุข๎อมูลที่จาเป็นต๎องจัดเก็บและจะต๎องมี
การสื่อสารความต๎องการให๎เกิดความเข๎าใจ รวมทั้งการกาหนดกรอบเวลาในการจัดเก็บข๎อมูให๎ลเพียงพอ
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๓. วิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓.๑ เกณฑ์การประเมินและการรับรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะและสถาบัน เป็น
การประเมินคุณภาพผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการจัดการศึกษาบนพื้นฐานพันธกิจหลักของคณะ
และการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ การบริหารจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน
รวมถึงผลผลิตอันเกิดจากการจัดการศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของสถาบัน
ตลอดจนผลการดาเนินงานที่แสดงถึงความเป็นผู๎ชี้แนะ ปูองกัน และแก๎ปัญหาสังคม
เกณฑ์การประเมินประกอบด๎วยตัวบํงชี้การประเมิน ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมตัวบํงชี้พื้นฐาน ๑๕ ตัวบํงชี้
คําน้าหนักร๎อยละ ๗๕ กลุํมตัวบํงชี้อัตลักษณ์ ๒( +๑) ตัวบํงชี้ คําน้าหนักร๎อยละ ๑๕ และกลุํมตัวบํงชี้
มาตรการสํงเสริม ๑(+๑) ตัวบํงชี้ คําน้าหนักร๎อยละ ๑๐ โดยแตํละตัวตัวบํงชี้มีคําน้าหนักเทํากับ ๕ คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับตัวบํงชี้และคะแนนเฉลี่ยกลุํมตัวบํงชี้ แสดงระดับคุณภาพ
ดังนี้
ชํวงคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๔.๕๑ – ๕.๐๐

ดีมาก

๓.๕๑ – ๔.๕๐

ดี

๒.๕๑ – ๓.๕๐

พอใช๎

๑.๕๑ – ๒.๕๐

ต๎องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๑.๕๐

ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิคุนณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)กาหนดเกณฑ์การประเมิน
โดยกาหนดมาตรฐาน ดังนี้
๑. คะแนนเฉลี่ยจากตัวบํงชี้ที่ ๑ – ๑๑ ตั้งแตํ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ
๒. คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้รวมกันมีคําตั้งแตํ ๓.๕๑ ขึ้นไป
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๓.๑.๑ การรับรองมาตรฐานระดับคณะ/เทียบเท่า
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) กาหนดเกณฑ์
การรับรองมาตรฐาน ดังนี้
๑. คะแนนเฉลี่ยจากตัวบํงชี้ที่ ๑ – ๑๑ ตั้งแตํ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ
๒. คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้รวมกันมีคําตั้งแตํ ๓.๕๑ ขึ้นไป
๓.๑.๒ การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได๎รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อผลการประเมินระดับสถาบันและ
ผลการประเมินระดับคณะหรือหนํวยงานเทียบเทํา เป็นไปตามเงื่อนไขของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังนี้
๑) ผลการประเมินระดับสถาบันได๎คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒) ผลการประเมินระดับคณะมีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับพอใช๎ ไมํเกิน
ร๎อยละ ๑๐ หรือไมํเกิน ๒ คณะ
กรณีมหาวิทยาลัยได๎รับการรับรองมาตรฐาน แตํมีคณะที่ไมํได๎รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์
ข๎อ ๓.๑.๑ ให๎เป็นการรับรองมาตรฐานมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข
๓.๒ กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอก
๓.๒.๑ การวางแผนการประเมิน
คณะผู๎ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่แตํงตั้ง
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดาเนินการดังนี้
(๑) แผนก่อนการประเมิน
คณะผู๎ประเมินภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยเลขานุการคณะผู๎ประเมิน
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการประเมิน และนัดหมายการสํงรายงานการประเมินตนเอง โดย
เตรียมทีมผู๎ประเมินตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสอดคล๎องกับคณะที่รับการประเมิน กาหนดการประเมินคณะ
ระหวํางวันที่ ๒๙ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้
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• ทีมผู๎ประเมินตรวจเยี่ยมคณะ ระหวํางวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
วันที่
คณะ
๒๙ สิงหาคม คณะวนศาสตร์ (๕)
๒๕๕๔

ผู๎ประเมิน
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา
รองศาสตราจารย์.ดร.พนารัตน์
อาจารย์วิฑูร
๓๐ สิงหาคม คณะเกษตร (๕)
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา
๒๕๕๔
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย
อาจารย์วิฑูร
๓๑ สิงหาคม คณะประมง (๕)
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา
๒๕๕๔
รองศาสตราจารย์.ดร.ดนัย
อาจารย์วิฑูร
๒ กันยายน คณะสัตวแพทยศาสตร์ (๕) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา
๒๕๕๔
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย
อาจารย์วิฑูร
๕ กันยายน คณะบริหารธุรกิจ (๖)
รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์
๒๕๕๔
อาจารย์ประสิทธิ์
อาจารย์พิมล
๗ กันยายน
คณะสังคมศาสตร์ (๙)
รองศาสตราจารย์ อิ่มจิตต์
๒๕๕๔
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต
อาจารย์พิมล

ขลิบทอง (๕)
ปานมณี (๖)
วิริยพิพัฒน์ (๒)
ขลิบทอง (๕)
บุณยเกียรติ (๕)
วิริยพิพัฒน์ (๒)
ขลิบทอง (๕)
บุณยเกียรติ (๕)
วิริยพิพัฒน์ (๒)
ขลิบทอง (๕)
จารุจิตติพันธ์ (๖)
วิริยพิพัฒน์ (๒)
ปานมณี (๖)
พงษ์เรืองพันธุ์ (๗)
จงวรนนท์ (๙)
เลิศพงษ์สมบัติ (๙)
อยูํภักดี (๓)

จงวรนนท์ (๙)

๗ กันยายน
๒๕๕๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ (๓)

พลตรี ศาสตราจารย์ สมชาย
ดร.กรกนก
ดร.กฤติมา

สิงโต (๓)
ลัธธนันท์ (๑)
เหมวิภาต (๗)

๘ กันยายน
๒๕๕๔

คณะศึกษาศาสตร์ (๗)

อาจารย์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ อิ่มจิตต์
อาจารย์พิมล

พงษ์เรืองพันธุ์ (๗)
เลิศพงษ์สมบัติ (๙)
จงวรนนท์ (๙)

๘ กันยายน
๒๕๕๔

คณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม (๑๐)

พลตรี ศาสตราจารย์ สมชาย
ดร.กรกนก
ดร.กฤติมา

สิงโต (๓)
ลัธธนันท์ (๑)
เหมวิภาต (๗)
หน้า | ๔๗

วันที่
คณะ
๙ กันยายน คณะมนุษยศาสตร์ (๙)
๒๕๕๔
๙ กันยายน
๒๕๕๔

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา (๓)

ผู๎ประเมิน
รองศาสตราจารย์ อิ่มจิตต์
เลิศพงษ์สมบัติ (๙)
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย

จารุจิตติพันธ์ (๖)

อาจารย์พิมล

จงวรนนท์ (๙)

พลตรี ศาสตราจารย์ สมชาย

สิงโต (๓)

ดร.กฤติมา

เหมวิภาต (๗)

๑๒ กันยายน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์พวงเพ็ญ
๒๕๕๔
(๔)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์.ดร.ชวลิต
อาจารย์ปิติกันต์
๑๒ กันยายน คณะวิทยาการจัดการ (๖) รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย
๒๕๕๔
พลตรี ศาสตราจารย์
ดร.กฤติมา
๑๓ กันยายน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อาจารย์กรกนก
๒๕๕๔
(๑)
อาจารย์พวงเพ็ญ
๑๓ กันยายน คณะเศรษฐศาสตร์
๒๕๕๔
ศรีราชา (๖)
๑๔ กันยายน คณะเกษตร กาแพงแสน
๒๕๕๔
(๕)
๑๕ กันยายน คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๕๕๔
กาแพงแสน(๓)
๑๕ กันยายน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒๕๕๔
(๕)

วิบูลย์สวัสดิ์(๔)
อยูํภักดี (๓)
รักราชการ (๓)
จารุจิตติพันธ์ (๖)
สิงโต (๓)
เหมวิภาต (๗)
ลัธธนันท์ (๑)
วิบูลย์สวัสดิ์ (๔)

อาจารย์ปิติกันต์

รักราชการ (๓)

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย

จารุจิตติพันธ์ (๖)

พลตรี ศาสตราจารย์ สมชาย

สิงโต (๓)

ดร.กฤติมา

เหมวิภาต (๗)

รองศาสตราจารย์ ดารงค์

ทวีแสงสกุลไทย (๓)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย

บุณยเกียรติ (๕)

นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์

รุธิรวัฒน์ (๑)

รองศาสตราจารย์ ดารงค์

ทวีแสงสกุลไทย (๓)

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต

อยูํภักดี (๓)

นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์

รุธิรวัฒน์ (๑)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย

บุณยเกียรติ (๕)

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี (๖)
นายวิฑูร

วิริยพิพัฒน์ (๒)
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วันที่
๑๕ – ๑๖
กันยายน
๒๕๕๔

คณะ
๑) คณะทรัพยากร
ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
(๑๐)
๒) คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ (๖)
๓) คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ (๓)
๑๙ กันยายน คณะศึกษาศาสตร์
๒๕๕๔
และพัฒนศาสตร์ (๗)

ผู๎ประเมิน
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วันชัย
สุํมเล็ก (๒)
อาจารย์พวงเพ็ญ
วิบลู ย์สวัสดิ์ (๔)
อาจารย์ปิติกันต์
รักราชการ (๓)

อาจารย์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์
นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์
๒๐ กันยายน คณะเศรษฐศาสตร์ (๖)
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย
๒๕๕๔
อ.ประสิทธิ์
อาจารย์ปิติกันต์
๒๑ กันยายน คณะวิทยาศาสตร์ (๒)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต
๒๕๕๔
พลตรี ศาสตราจารย์สมชาย
อาจารย์วิฑูร
๒๑ กันยายน คณะศิลปศาสตร์และ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วันชัย
๒๕๕๔
วิทยาศาสตร์ (๒)
อาจารย์ประสิทธิ์
นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์
๒๒ กันยายน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วันชัย
๒๕๕๔
(๒)
ดร.กรกนก
นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์
๒๓ กันยายน วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม (๒) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วันชัย
๒๕๕๔
ดร.กรกนก
อาจารย์วิฑูร
๒๖ กันยายน คณะวิศวกรรมศาสตร์(๓) รองศาสตราจารย์ ดารงค์
๒๕๕๔
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต
อาจารย์พิมล
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงกลุํมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

พงษ์เรืองพันธุ์ (๗)
ปานมณี (๖)
รุธิรวัฒน์ ( ๑)
จารุจิตติพันธ์ (๖)
พงษ์เรืองพันธุ์ (๗)
รักราชการ (๓)
อยูํภักดี (๓)
สิงโต (๓)
วิริยพิพัฒน์ (๒)
สุํมเล็ก (๒)
พงษ์เรืองพันธุ์ (๗)
รุธิรวัฒน์ ( ๑)
สุํมเล็ก (๒)
ลัธธนันท์ (๑)
รุธิรวัฒน์ (๑)
สุํมเล็ก (๒)
ลัธธนันท์ (๑)
วิริยพิพัฒน์ (๒)
ทวีแสงสกุลไทย (๓)
อยูํภักดี (๓)
จงวรนนท์ (๙)
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• ความรับผิดชอบกลุํมตัวบํงชี้
ตัวบ่งชี้

ผู้ประเมิน

ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ
๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
อ.ประสิทธิ์
พงษ์เรืองพันธุ์
พลตรี ศาสตราจารย์ สมชาย สิงโต
น.อ.หญิงศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๑๖.๑

ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์

๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
ผศ.วันชัย
สุํมเล็ก
อ.วิฑูร
วิริยพิพัฒน์
อ.ปิติกันต์
รักราชการ

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

อ.พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์
รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ผศ.ชวลิต
อยูํภักดี
นางสาวพิมล จงวรนนท์

๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

รศ.ดารงค์
ทวีแสงสกุลไทย
รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์
ดร.กฤติมา
เหมวิภาต

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที๑่ ภายในสถาบัน
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(๒) แผนระหว่างการประเมิน
๑) การประสานงานการเดินทางระหวํางมหาวิทยาลัยและคณะผู๎ประเมินให๎เป็นไปตาม
กาหนดการประเมิน
๒) ตรวจสอบข๎อมูลพื้นฐานการประเมินระหวํางทีมประเมิน
๓) บันทึกข๎อมูล สรุปผลการประเมินรายคณะ และระดับสถาบัน พร๎อมข๎อเสนอแนะ
(๓) แผนหลังการประเมิน
หลังสิ้นสุดการประเมิน คณะผู๎ประเมินติดตามการสํงเอกสารเพิ่มเติมตามที่มีข๎อสรุปรํวมกัน
เพื่อจัดทา(รําง)รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยมีการปรับแก๎ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ ๑) การปรับลดจานวนคณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะ จาก ๒๘ คณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะ
เป็น ๒๗ คณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะตามหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๙๗๓
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
เนื่องจากคณะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นปีการศึกษาแรก การดาเนินงานตาม
ภารกิจด๎านตําง ๆ อยูํในระยะเริ่มต๎น ข๎อมูลเพื่อรับการประเมินไมํสมบูรณ์ในปีที่รับการประเมิน โดยสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)หนังสือ ที่ มศ ๐๐๐๒/(ว)๑๔๘๕ ลงวันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ๎งผลการพิจารณาชะลอการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม คณะเศรษฐศาสตร์
ศรีราชา ๒) หนังสือสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ มศ
๐๐๐๒/(ว)๑๔๕๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน๒๕๕๕ ขอความอนุเคราะห์ข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการพิจารณาปรับผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อที่คณะผู๎ประเมินพิจารณาปรับ
ผลประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ตามที่คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติให๎ใช๎เกณฑ์การประเมิน
ตามคูํมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับ อุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา
(แก๎ไขเพิ่มเติม ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) และมติคณะกรรมการบริหารสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ๓) หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๒๐๐๕๕
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ๎งการปรับแก๎ไขข๎อมูลประกอบการพิจารณา ผลการดาเนินงานตัวบํงชี้ที่
๒ และ ๑๖ .๒ จากผลการประเมินคุณภาพผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๒
๔) หนังสือคณะผู๎ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖
ขอให๎มหาวิทยาลัยรับรองข๎อมูลตัวบํงชี้ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๑๖.๒ ๕) หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๖๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ รับรองผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบํงชี้ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๑๖.๒
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คณะผู๎ประเมินปรับแก๎รายงานผลการประเมินเพื่อ ให๎มหาวิทยาลัยพิจารณา (รําง) รายงาน
ผลการประเมิน ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ ได๎รับ (รําง) รายงานผลการประเมิน มหาวิทยาลัยแจ๎งผลการ
พิจารณา ( รําง) รายงานผลการประเมินแกํคณะผู๎ประเมิน และคณะผู๎ประเมินนาสํงรายงานผลการประเมิน
แกํสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักท๎วง
ผลประเมินระดับสถาบัน ตัวบํงชี้ที่ ๖ การนาผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์ ที่คณะผู๎ประเมิน
ไมํนาผลการดาเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย จานวน ๗ หนํวยงาน มารวมเป็นผลการ
ดาเนินงานระดับ ประกอบด๎วย ๑) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๒) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๓) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ๔) สถาบัน
วิจัยและพัฒนา กาแพงแสน ๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๗) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค๎นคว๎า
พัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) และคณะผู๎ประเมินเห็นชอบให๎พิจารณาข๎อมูลตัวบํงชี้ที่ ๖ งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่
นาไปใช๎ประโยชน์ในระดับสถาบันเพิ่มเติม โดยคณะผู๎ประเมินพิจารณาข๎อมูลของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎าน
การวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยนาสํงเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อคานวณคะแนนประเมิน
ตัวบํงชี้ที่ ๖ และจัดทา (รําง) รายงานผลการประเมินแกํสานักงาน พร๎อมแจ๎งคะแนนประเมินตัวบํงชี้ที่ ๖
และผลประเมินระดับสถาบันแกํมหาวิทยาลัย
๓.๒.๒ วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผู๎ประเมินตรวจสอบผลการดาเนินงานจากเอกสารการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ได๎แกํ
รายงานวิจัยสถาบัน แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนปฏิบัติงานประจาปีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
การตรวจสอบข๎อมูลจากหนํวยงานที่รับผิดชอบ เชํน จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา จานวนและคุณวุฒิอาจารย์
เป็นต๎น ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎แกํ กรรมการสภา ผู๎บริหาร อาจารย์ นิสิต ผู๎ใช๎บัณฑิต
ชุมชน
คณะผู๎ประเมินสอบทานข๎อมูลพื้นฐานจานวนผู๎สาเร็จการศึกษาทุกระดับกับข๎อมูลที่ปรากฏ
ในรายงานการประเมินตนเองของคณะ และประสานงานข๎อมูลจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามการเก็บข๎อมูล
ตัวบํงชี้ที่ ๒ และ ๑๖.๒ ระดับปริญญาโทและเอก โดยมหาวิทยาลัยมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/
๒๐๐๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สํงผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบํงชี้ที่ ๒ และ ๑๖.๒
และขอปรับแก๎ไขข๎อมูลการพิจาณาผลการดาเนินงานตัวบํงชี้ที่ ๒ และ ๑๖.๒ เป็นการใช๎ผลสารวจ
ผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข๎อมูลประเมินบัณฑิตครบทุกระดับ ทั้งนี้
เมื่อตรวจสอบข๎อมูลจานวนบัณฑิตที่ได๎รับการประเมินคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ และการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ พบวํา มีบางคณะที่มีจานวนบัณฑิตได๎รับการประเมิน
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น๎อยกวําร๎อยละ ๒๐ ของจานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข๎อมูล เพิ่มเติม
และสํงผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบํงชี้ที่ ๒ และ ๑๖.๒เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
การตรวจสอบข๎อมูลพื้นฐานจานวนผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
ตัวบํงชี้ที่ ๑ – ๔ และ ๑๖.๒ พบความคลาดเคลื่อนจากการสํงข๎อมูลแตํละครั้ง คณะผู๎ประเมินมีหนังสือ
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ขอให๎มหาวิทยาลัยรับรองความถูกต๎องของข๎อมูล โดยมหาวิทยาลัย รับรองผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบํงทีชี่้ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๑๖.๒ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๖๙๕
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
๓.๓ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
๑) รองศาสตราจารย์ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการ
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย

บุณยเกียรติ

กรรมการ

๓) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา

ขลิบทอง

กรรมการ

๔) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วันชัย

สุํมเล็ก

กรรมการ

๕) รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย

จารุจิตติพันธ์

กรรมการ

๖) อาจารย์ประสิทธิ์

พงษ์เรืองพันธุ์

กรรมการ

๗) ดร.กรกนก

ลัธธนันท์

กรรมการ

๘) รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี

กรรมการ

๙) รองศาสตราจารย์ ดร.อิ่มจิต

กรรมการ

เลิศพงษ์สมบัติ

๑๐) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อยูํภักดี

กรรมการ

๑๑) พลตรี ศาสตราจารย์ สมชาย

สิงโต

กรรมการ

๑๒) อาจารย์พวงเพ็ญ

วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการ

๑๓) นางสาวพิมล

จงวรนนท์

เลขานุการ

๑๔) นายวิฑูร

วิริยพิพัฒน์

เลขานุการ

๑๕) ดร.กฤติมา

เหมวิภาต

เลขานุการ

๑๖) นาวาเอกหญิงศรีศุภรณ์

รุธิรวัฒน์

เลขานุการ

๑๗) อาจารย์ปิติกันต์

รักราชการ

เลขานุการ

หน้า | ๕๓

๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของระดับคณะและระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะ/วิทยาลัยเทียบเทําคณะ ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม จานวน ๒๗ คณะ/วิทยาลัยเทียบเทํา ทั้งนี้ ไมํมีการประเมินหนํวยงานเทียบเทําคณะที่จัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได๎แกํ สถาบันวิจัยและพัฒนากาแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร วิทยาเขตกาแพงแสน และสานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย
สานักงานรับรองมตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และคณะผู๎ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามเห็นชอบให๎นาผลการ ดาเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย ๗ หนํวยงาน
ประกอบด๎วย ๑) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ๒) สถาบัน
ค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๓) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ๔) สถาบัน วิจัยและ
พัฒนา กาแพงแสน ๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ๗) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค๎นคว๎าพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์มารวมเป็นผลการดาเนินงาน ตัวบํงชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
ตามที่มหาวิทยาลัยทักท๎วงผลการประเมินตัวบํงชี้ที่ ๖ ระดับสถาบัน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นการประเมินจากผลการดาเนินงาน ๑ ปี กํอนปีประเมิน
กลุํมตัวบํงชี้เอกลักษณ์ และมาตรการสํงเสริม ๔ ตัวบํงชี้ ได๎แกํ ตัวบํงชี้ที่ ๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒ ไมํมี
ผลการดาเนินงานระดับคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติไมํประเมินระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๔.๐๘ ระดับคุณภาพ

ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จาก
๒๗ คณะ จานวน ๖,๙๕๐ คน โดยกองแผนงาน สานักงานอธิการบดีรวบรวมข๎อมูลตามแบบสารวจภาวะ
การมีงานทาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เก็บรวบรวมข๎อมูลภาวะการมีงานทาของผู๎สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (สาเร็จการศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓) ผํานระบบการขึ้นทะเบียน
รับพระราชทานปริญญาบัตรบนเครือขํายนนทรี
ในชํวงการฝึกซ๎อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เดือน
มิถุนายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ และติดตามข๎อมูลครั้งที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๔
ผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ตอบแบบสารวจจานวน ๖,๘๑๑คน คิดเป็นร๎อยละ
๙๘ ของจานวนผู๎สาเร็จการศึกษา ครอบคลุมผู๎สาเร็จการศึกษาทุกคณะ โดยสามารถรวบรวมข๎อมูลจาก
ผู๎สาเร็จการศึกษาแตํละคณะได๎ระหวํางร๎อยละ ๘๙.๔๗ - ๑๐๐ ทั้งนี้ ไมํปรากฏข๎อมูลผู๎สาเร็จการศึกษาที่
ประกอบอาชีพอิสระ ผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาภายใน ๑ ปีหลังสาเร็จการศึกษา จานวน ๔,๕๖๑ คน
(ไมํนับรวมผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีงานทากํอนเข๎าศึกษา ผู๎ศึกษาตํอ ผู๎อุปสมบทและผู๎ที่เกณฑ์ทหาร) ผู๎สาเร็จ
การศึกษาจากคณะตําง ๆ ที่มีงานทาภายใน ๑ ปี ระหวํางร๎อยละ ๖๖.๖๗ – ๙๗.๔๗
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ ได๎งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี คิดเป็นร๎อยละ ๘๑.๖๒ เทียบการคานวณคะแนนประเมินเทํากับ ๔.๐๘ คะแนน
(ร๎อยละ ๑๐๐ เทํากับ ๕ คะแนน)
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๑๒๒

๑๔๓

๘๕.๓๑

๔.๒๗

ดี

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๓๔๗

๔๒๑

๘๒.๔๒

๔.๑๒

ดี

๓

คณะประมง

๘๑

๑๐๖

๗๖.๔๒

๓.๘๒

ดี

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๒๑๘

๒๖๔

๘๒.๕๘

๔.๑๓

ดี

๕

คณะวนศาสตร์

๑๒๓

๑๓๑

๙๓.๘๙

๔.๖๙

ดีมาก

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๑๗๖

๒๑๘

๘๐.๗๓

๔.๐๔

ดี

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๐๕

๗๔๗

๘๐.๙๙

๔.๐๕

ดี

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๑๒๕

๑๕๙

๗๘.๖๒

๓.๙๓

ดี
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๒๗๔

๓๓๕

๘๑.๗๙

๔.๐๙

ดี

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๓๕

๔๗

๗๔.๔๗

๓.๗๒

ดี

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๒๔๐

๓๒๖

๗๓.๖๒

๓.๖๘

ดี

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๗๗

๗๙

๙๗.๔๗

๔.๘๗

ดีมาก

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๕๗

๑๙๕

๘๐.๕๑

๔.๐๓

ดี

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๒๘

๒๙

๙๖.๕๕

๔.๘๓

ดีมาก

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๑๗๖

๒๒๙

๗๖.๘๖

๓.๘๔

ดี

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๑๘๕

๒๐๒

๙๑.๕๘

๔.๕๘

ดีมาก

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๔๕

๔๙

๙๑.๘๔

๔.๕๙

ดีมาก

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๙๙

๑๒๓

๘๐.๔๙

๔.๐๒

ดี

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑๖๐

๒๐๖

๗๗.๖๗

๓.๘๘

ดี

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๖๑๕

๗๔๙

๘๒.๑๑

๔.๑๑

ดี

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๓๐

๔๕

๖๖.๖๗

๓.๓๓

พอใช๎

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

๘๓

๙๕

๘๗.๓๗

๔.๓๗

ดี

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒๒๐

๒๗๒

๘๐.๘๘

๔.๐๔

ดี

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

เกษตร
๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๑๖๗

๑๙๙

๘๓.๙๒

๔.๒๐

ดี

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๑๗๓

๒๒๖

๗๖.๕๕

๓.๘๓

ดี

๔,๕๖๑

๕,๕๙๕

๘๑.๕๒

๔.๐๘

ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : ๑) รายการจัดเก็บข๎อมูลสารวจการมีงานทาไมํมีรายการข๎อมูลแสดงจานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
ที่ประกอบอาชีพอิสระ
๒) จานวนผู๎ที่ไมํทางานด๎วยเหตุอื่น ๆ รวมอยูํในรายการข๎อมูลเกณฑ์ทหาร และอุปสมบท
๓) การคานวณร๎อยละการมีงานทาคานวณตามที่ สมศ. กาหนด โดยไมํได๎นาจานวนผู๎สาเร็จ
การศึกษาที่ไมํประสงค์ทางานตามการรายงานข๎อมูลของมหาวิทยาลัยมาคานวณผลการประเมิน
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• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) มหาวิทยาลัยควรใช๎ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือขําย UNINET เพื่อถํายทอดสัญญาณ
การบรรยายรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตบางเขนไปยังคณะเดียวกันที่วิทยาเขต
กาแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร ทั้งนี้ ฝุายวิชาการควรมีนโยบายให๎คณะตํางวิทยาเขตมีการประชุม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนรํวมกัน เพื่อให๎การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตวิทยาเขตตําง ๆ อยูํในระดับ
ใกล๎เคียงกัน
(๒) มหาวิทยาลัยควรพิจารณารายการข๎อมูลที่จัดเก็บจากการ
สารวจภาวะการมีงานทาให๎สอดคล๎อง
กับคาอธิบายการมีงานทา ซึ่งหมายถึง การทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร๎างรายได๎เข๎ามาประจาเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเอง ฉะนั้นนอกจากการรับราชการ การเป็นพนักงานลูกจ๎างในองค์กร หนํวยงานที่ได๎รับคําตอบแทน
เป็นรายได๎ประจาแล๎ว ผู๎มีกิจการเป็นของตนเองทั้งหมดหรือบางสํวน ซึง่ มีอิสระในการกาหนดรูปแบบและ
วิธีการดาเนินงานได๎ตามความเหมาะสม ไมํมีนายจ๎างและไมํอยูํในฐานะลูกจ๎าง โดยไมํรับคําจ๎างจากผู๎อื่นใน
ลักษณะของเงินเดือนหรือคําแรงประจา ซึ่งเป็นผู๎ประกอบอาชีพอิสระ มีความหมายวําเป็นผู๎มีงานทา ด๎วย
เชํนกัน ทั้งนี้ การไมํมีงานทาด๎วยสาเหตุอื่น นอกเหนือจากการศึกษาตํอ การเกณฑ์ทหาร การอุปสมบท
ถือเป็นผู๎ไมํมีงานทา เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเปูาหมายการผลิตกาลังคนระดับสูงและเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแขํงขันของประเทศ ดังนั้น ผู๎สาเร็จการศึกษาจึงต๎องนาความรู๎ ความสามารถ ไป
ประกอบสัมมาชีพ การไมํประสงค์ทางานกํอให๎เกิดความสูญเปลําทางการศึกษา และมีผู๎สูญเสีย โอกาสทาง
การศึกษา
(๓) ระยะเวลาสารวจภาวะมีงานทาของบัณฑิตสํวนใหญํ หํางจากการสาเร็จการศึกษาระหวําง
๕ - ๙ เดือน ดังจะเห็นได๎จากคณะที่มีร๎อยละการตอบแบบสารวจน๎อยกวําคณะอื่น ๆ จะมีร๎อยละการมีงานทา
น๎อยกวําคณะอื่น ๆ ด๎วยเชํนเดียวกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนิสิตสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แตํละปีจานวนมาก แม๎วําการสารวจในชํวงการขึ้นทะเบียนเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวิธีที่รวบรวม
ข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แตํชํวงเวลาดังกลําวนิสิตจานวนหนึ่งสาเร็จการศึกษายังไมํครบ ๑ ปี กองแผนงาน
จึงควรติดตามสารวจข๎อมูลภายในขอบเขตระยะเวลาตามเกณฑ์ตัวบํงชี้ เพื่อให๎มีข๎อมูลที่สมบูรณ์ โดยนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง เป็นโครงสร๎างพื้นฐานที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมาใช๎รํวมกับวิธีการสารวจที่ใช๎
ในปัจจุบัน โดยออกแบบระบบ และกาหนดสิทธิแกํผู๎สาเร็จการศึกษาเข๎าสูํระบบ แจ๎งข๎อมูลภาวะการมีงานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปีหลังสาเร็จการศึกษา รวมทั้งกาหนดให๎บัณฑิตระบุที่อยูํปัจจุบัน ข๎อมูล
นายจ๎าง หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อการติดตามคุณภาพบัณฑิต และนามาใช๎เป็นข๎อมูลปรับปรุงหลักสูตรให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต โดยมอบหมายให๎ทุกคณะชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ และ
วิธีการใช๎งานระบบดังกลําวแกํนิสิตในการปัจฉิมนิเทศ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชา
ติ
(ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ

ดี

มหาวิทยาลัยมีการวิจัยสถาบัน เรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
และรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนายจ๎างตํอบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนายจ๎างที่มีตํอบัณฑิตทุกระดับที่สาเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีผู๎สาเร็จการศึกษารวมทุกระดับ
จานวน ๙,๘๗๖ คน จาแนกเป็น ปริญญาตรี ๖,๙๕๐ คน ปริญญาโท ๒,๘๓๑ คน และปริญญาเอก ๙๕ คน
โดยสํงแบบสอบถามไปยังนายจ๎างที่มีข๎อมูลสถานที่ตั้งสมบูรณ์ ได๎รับแบบสอบถามคืนจากนายจ๎างของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก จานวน ๒,๐๙๑ ฉบับ จาแนกเป็น ๑,๔๖๐ ๖๐๔ และ ๒๗ ฉบับ จานวนบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหํงชาติ
คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๐๑ ๒๑.๓๔ และ ๒๘.๔๒ ของจานวนผู๎สาเร็จการศึกษาแตํละระดับ หรือร๎อยละ ๒๑.๑๗
ของจานวนบัณฑิตทุกระดับ บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกทุกคณะได๎รับการประเมินจากผู๎ใช๎
บัณฑิตร๎อยละ ๒๐-๓๗.๕ ปริญญาโท ร๎อยละ ๒๐-๔๓.๗๕ และปริญญาเอก ร๎อยละ ๒๐
– ๑๐๐
ตามลาดับ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา ๕ ด๎าน รวม ๒๒ ข๎อ จาแนกรายด๎าน ๑) ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
จานวน ๕ ข๎อ ๒) ด๎านความรู๎
จานวน ๔ ข๎อ ๓) ด๎านทักษะทางปัญญา จานวน ๔ ข๎อ ๔) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ จานวน ๕ ข๎อ และ ๕) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน๔ ข๎อ
คําเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหํงชาติ เทํากับ ๓.๙๒ และระดับบัณฑิตศึกษา เทํากับ ๔.๑๘ คําเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตทุกระดับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เทํากับ ๔.๐๐
เทียบคะแนนประเมินเทํากับ ๔.๐๐ คะแนน
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๒๙๖

๗๕

๓.๙๕

๓.๙๕

ดี

๑

คณะเกษตร

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๘๖๗.๒๑

๒๑๔

๔.๐๕

๔.๐๕

ดี

๓

คณะประมง

๑๓๙.๕๔

๓๖

๓.๘๘

๓.๘๘

ดี

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๓๓๖.๘๙

๘๓

๔.๐๖

๔.๐๖

ดี

๕

คณะวนศาสตร์

๒๘๐.๙๘

๗๐

๔.๐๑

๔.๐๑

ดี

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๓๗๘.๓๕

๙๘

๔.๐๗

๔.๐๗

ดี

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑,๑๙๖.๘

๒๙๘

๔.๐๒

๔.๐๒

ดี

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๕๑๖.๘๘

๑๒๒

๔.๒๔

๔.๒๔

ดี

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๖๓๖.๙๐

๑๕๔

๔.๑๔

๔.๑๔

ดี

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๗๘.๓๒

๒๐

๓.๙๒

๓.๙๒

ดี

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๖๕๘.๕๒

๑๖๒

๔.๐๖

๔.๐๖

ดี

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๓๙.๓๒

๓๖

๓.๘๗

๓.๘๗

ดี

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๒๙๒.๑๕

๗๖

๓.๘๔

๓.๘๔

ดี

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๒๗.๖๐

๘

๓.๔๕

๓.๔๕

พอใช๎

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๒๒.๙๐

๕

๔.๕๘

๔.๕๘

ดีมาก

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๓๔๗.๙๑

๘๙

๓.๙๑

๓.๙๑

ดี

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๒๙.๓๓

๗

๔.๑๙

๔.๑๙

ดี

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๒๓๔.๑๕

๖๑

๓.๘๔

๓.๘๔

ดี

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๒๙๐.๓๑

๗๒

๔.๐๓

๔.๐๓

ดี

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๕๘.๒๔

๑๔

๔.๑๖

๔.๑๖

ดี

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๑๐๑.๗๙

๒๗

๓.๗๗

๓.๗๗

ดี

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑๘๗.๐๖

๔๗

๓.๙๘

๓.๙๘

ดี

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๖๖๑.๓๐

๑๗๐

๓.๘๙

๓.๘๙

ดี

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๔๔.๔๐

๑๒

๓.๗๐

๓.๗๐

ดี

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

๘๒.๙๕

๒๑

๓.๙๕

๓.๙๕

ดี

เกษตร
๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๑๗๖.๗๒

๔๗

๓.๗๖

๓.๗๖

ดี

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๒๗๙.๓๖

๗๒

๓.๘๘

๓.๘๘

ดี
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ลาดับ
ที่

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๘,๓๖๑.๘๘

๒,๐๙๑

๔.๐๐

๔.๐๐

ดี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีจุดมุํงหมายประเมิน
คุณภาพผลผลิตตามพันธกิจ และเป็นข๎อมูลปูอนกลับที่นาไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให๎
ผู๎สาเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู๎สอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนรู๎แตํละระดับ เนื่องจากมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ จาแนกเป็น ๖ ระดับคุณวุฒิ โดยผลการเรียนรู๎แตํละด๎าน มีความซับซ๎อนเพิ่มขึ้น
เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู๎จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิต่ากวําสูํระดับสูงขึ้น มาตรฐาน
ผลการเรียนรู๎แตํละระดับจึงเพิ่มขึ้นตามระดับของคุณวุฒฝุิ ายวิชาการควรรํวมกับอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
พัฒนาข๎อความประเมินคุณภาพบัณฑิตแตํละระดับคุณวุฒิ ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับนั้น ๆ และ
ประมวลข๎อมูลผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจาแนกตามระดับคุณวุฒิ
(๒) ทุกคณะควรนาผลประเมินคุณภาพบัณฑิตไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่สอดคล๎องกับผล
การเรียนรู๎ตามที่กาหนดในหลักสูตร เชํน การจัดการเรียนการสอนแบบเน๎นการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา การเรียนการสอนโดยใช๎บทเรียน e - learning เพื่อพัฒนา
ทักษะด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต๎น
(๓) ฝุายวิชาการควรพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยสร๎างความเข๎าใจแนวคิด หลักการของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การบริหารหลักสูตรตามวงจรคุณภาพ การกากับ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู๎เรียนและสร๎างความเชื่อมั่นวํา นิสิตหรือ
ผู๎สาเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู๎ตามที่กาหนด
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๓.๕๙ ระดับคุณภาพ

ดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด จานวน ๓,๐๑๓ คน ผลงาน
ผู๎สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์ จานวนทั้งสิ้น ๑,๑๓๓ บทความ จาแนกเป็นการตีพิมพ์ ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
๕๘๗ บทความ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๒๖๑ บทความ ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ๒๔๔ บทความ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
๕ บทความ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๓๖ บทความ
ผลงานผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพ์หรือ เผยแพรํ คิดเป็นร๎อยละ ๑๗.๙๖
เทียบการคานวณคะแนนประเมินเทํากับ ๓.๕๙ คะแนน (ร๎อยละ ๒๕ เทํากับ ๕ คะแนน)
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๓๒.๗๕

๑๔๗

๒๒.๒๘

๔.๔๖

ดี

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๑๕.๗๕

๘๒๓

๑.๙๑

๐.๓๘

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๓

คณะประมง

๗.๕

๒๔

๓๑.๒๕

๕.๐๐

ดีมาก

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๑๙

๗๒

๒๖.๓๙

๕.๐๐

ดีมาก

๕

คณะวนศาสตร์

๒๓

๗๘

๒๙.๔๙

๕.๐๐

ดีมาก

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๓๘.๕

๑๒๕

๓๐.๘๐

๕.๐๐

ดีมาก

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๑๔

๔๒๖

๒๖.๗๖

๕.๐๐

ดีมาก

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๔๖.๗๕

๓๒๘

๑๔.๒๕

๒.๘๕

พอใช๎

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๖๒

๓๑๑

๑๙.๙๔

๓.๙๙

ดี

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๖.๕

๒๕

๒๖.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๑๙

๓๖๘

๕.๑๖

๑.๐๓

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๓.๗๕

๘

๔๖.๘๘

๕.๐๐

ดีมาก
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๘๐.๕

๑๑๘

๖๘.๒๒

๕.๐๐

ดีมาก

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๑๐.๕

๒๖

๔๐.๓๘

๕.๐๐

ดีมาก

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๒๘.๗๕

๖๙

๔๑.๖๗

๕.๐๐

ดีมาก

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๑๓.๐๐

๑๗

๗๖.๔๗

๕.๐๐

ดีมาก

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๑

๔

๒๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๑๘.๗๕

๔๔

๔๒.๖๑

๕.๐๐

ดีมาก

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

เกษตร
๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕๔๑

๓,๐๑๓

๑๗.๙๖

๓.๕๙

ดี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
นิสิตปริญญาโทภาคปกติมีจานวนร๎อยละ ๒๕ ของนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด โดยนิสิตภาคปกติ
ประมาณร๎อยละ ๙๕ เป็นนิสิต แผน ก สาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ มีนิสิตแผน ก
ประมาณร๎อยละ ๑๑ มหาวิทยาลัยมีนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ประมาณร๎อยละ ๖๗ หรือประมาณ
สองเทําของนิสิต แผน ก ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสาหรับผู๎มีงานทา โดยใช๎เวลาหลังเลิกงาน และ/หรือ
วันหยุดประจาสัปดาห์เพื่อไมํให๎กระทบตํอการทางาน
(๑) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ เลือกศึกษาแผนวิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน๎นการพัฒนานักวิชาการ นักวิชาชีพที่มีความรู๎ความสามารถ
ในสาขาวิชาตํางๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อบุกเบิก แสวงหาความรู๎ใหมํได๎อยํางอิสระ จึงควรจัด การเรียน
การสอนในลักษณะการค๎นคว๎า และการสรุปข๎อค๎นพบด๎วย กระบวนการวิจัย ซึ่งกระบวนการวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์เป็นเครื่องมือพัฒนาความสามารถ ตามวัตถุประสงค์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได๎เป็นอยํางดี
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มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ เพื่อแบํงเบาภาระคําใช๎จํายการเก็บข๎อมูล การประมวลข๎อมูล
และการพิมพ์ต๎นฉบับวิทยานิพนธ์
(๒) การเตรียมความพร๎อมของนิสิตเพื่อตีพิมพ์ผลงานในแหลํงตีพิมพ์ประเภทตําง ๆ โดยจัด
การเรียนการสอนจากผลงานวิชาการประเภทตําง ๆ และวางแผนการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต ตั้งแตํขั้นตอน
การทาโครงรํางวิทยานิพนธ์ เพื่อไมํให๎การตีพิมพ์เป็นเหตุให๎นิสิตสาเร็จการศึกษาลําช๎า เนื่องจากการเตรียม
บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์หลังการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ จะต๎องใช๎เวลาในขั้นตอนการกลั่นกรอง
และแก๎ไขกํอนการตีพิมพ์ จึงไมํสามารถกาหนดระยะเวลาการตอบรับผลงานตีพิมพ์ที่แนํนอน คณะจึงควร
กาหนดให๎นิสิตเตรียมผลงานเพื่อการตีพิมพ์ควบคูํไปกับขั้นตอนของวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค๎นคว๎าอิสระติดตามและให๎คาปรึกษาเพื่อปรับปรุงผลงานเป็นระยะ
(๓) ทุกคณะควรประกาศแหลํงตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นประจาทุกปีการศึกษา หรือให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพแหลํงตีพิมพ์ประเภทตําง ๆ เพื่อให๎นิสิตวางแผนการสํงผลงาน รวมถึงการให๎
ความรู๎นิสิตเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยเกี่ยวกับการสํงผลงานตีพิมพ์ในวารสารตําง ๆ ที่ไมํสามารถสํงผลงาน
เดียวกันไปยังวารสารมากกวําหนึ่งฉบับ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๑๒๖ คน ผลงานผู๎สาเร็จ
การศึกษาทีต่ ีพิมพ์จานวนทั้งสิ้น ๑๕๔ บทความ จาแนกเป็นการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ๒๐ บทความ ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI ๓๘ บทความ วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. ๒๓ บทความ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ สมศ. ๓ บทความ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูํฐานข๎อมูล ISI ๗ บทความ ฐานข๎อมูลสากล
Scopus ๒๑ บทความ และฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ๔๒ บทความ
ผลงานผู๎สาเร็จการระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์หรือ เผยแพรํ คิดเป็นร๎อยละ ๗๗.๙๘ เทียบ
การคานวณคะแนนประเมินเทํากับ ๕.๐๐ คะแนน (ร๎อยละ ๕๐ เทํากับ ๕ คะแนน)
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่
๑

คณะเกษตร

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๓

คณะประมง

๔

คณะมนุษยศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑๙

๒๙

๖๕.๕๒

๕.๐๐

ดีมาก

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
๑๒.๗๕

๗

๑๘๒.๑๔

๕.๐๐

ดีมาก

๑

๔

๒๕.๐๐

๒.๕๐

ต๎อง
ปรับปรุง

๕

คณะวนศาสตร์

๐.๒๕

๑

๒๕.๐๐

๒.๕๐

ต๎อง
ปรับปรุง

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๑๐

๑๕

๖๖.๖๗

๕.๐๐

ดีมาก

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕.๗๕

๑๐

๕๗.๕๐

๕.๐๐

ดีมาก

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๔.๒๕

๓๙

๑๐.๙๐

๑.๐๙

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๒.๗๕

๒

๑๓๗.๕

๕.๐๐

ดีมาก

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา
ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

คะแนน

ระดับ

ประเมิน

คุณภาพ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๕.๕๐

๖

๙๑.๖๗

๕.๐๐

ดีมาก

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๑๐.๕๐

๕

๒๑๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๐.๗๕

๑

๗๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๒.๕๐

๓

๘๓.๓๓

๕.๐๐

ดีมาก

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

๒๒.๕๐

๔

๕๖๒.๕๐

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

เกษตร
๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ไมํมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๙๗.๕๐

๑๒๖

๗๗.๓๘

๕.๐๐

ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
ผลงานผู๎สาเร็จการศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจานวนร๎อยละ ๒๐
ของจานวนผลงานที่ตีพิมพ์ โดยมีบางคณะที่ผลประเมินต่ากวําระดับพอใช๎
(๑) มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีความรู๎ ด๎าน
ภาษาอังกฤษ นอกจากจะเป็นพื้นฐานสาหรับการศึกษา ค๎นคว๎าระดับปริญญาเอกแล๎ว ยังเป็นปัจจัยสาคัญ
ตํอ การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ จึงควรกาหนดให๎ผู๎เข๎าศึกษาต๎องมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กาหนดภายในปีการศึกษาแรกที่เข๎าศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาควรกาหนดให๎
นิสิตเตรียมผลงานตีพิมพ์กํอนการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ โดยกากับ ติดตาม และให๎คาแนะนา เพื่อ
ปรับปรุงผลงานที่นาไปตีพิมพ์
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(๒) การตีพิมพ์ผลงานผู๎สาเร็จการศึกษาควรมีความหลากหลาย คณะที่มีวารสารวิชาการ อยูํใน
ฐานข๎อมูลอ๎างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index) กองบรรณาธิการวารสารต๎องกาหนดนโยบาย
ด๎านจานวนผลงานตีพิมพ์จากภายในสถาบันให๎มีจานวนไมํเกินร๎อยละ ๒๕ เพื่อให๎เป็นไปตามเกณฑ์ ประเมิน
คุณภาพวารสารฐานข๎อมูลอ๎างอิงวารสารไทย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๔.๓๑ ระดับคุณภาพ

ดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๓มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ จานวน
๑,๘๘๑ ผลงาน จาแนกเป็นบทความวิจัย ๑,๘๓๙ บทความ และงานสร๎างสรรค์ ๔๒ ผลงาน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจาแนกเป็น การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ๕๗๒ บทความ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI ๕๗๐ บทความ วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.
๑๐๑ บทความ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. ๗๑ บทความ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข๎อมูล ISI ๑๓๓ บทความ ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข๎อมูลสากล Scopus ๑๘๓ บทความ และตีพิมพ์ในวารสารที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ๒๐๙ บทความ
งานสร๎างสรรค์ที่เผยแพรํในระดับสถาบันหรือจังหวัด ๒๔ ผลงาน เผยแพรํระดับชาติ ๑๗
ผลงาน และเผยแพรํระดับนานาชาติ ๑ ผลงาน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เทียบการคานวณคะแนน
ประเมินเทํากับ ๔.๓๑ คะแนน (กลุํมวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ ๒๐ เทํากับ ๕ คะแนน กลุํมมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร๎อยละ ๑๐ เทํากับ ๕ คะแนน คะแนนประเมินระดับสถาบันใช๎คําเฉลี่ยคะแนนประเมินทุกคณะ)
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๙๗.๒๕

๑๕๕

๖๒.๗๔

๕.๐๐

ดีมาก

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๙.๗๕

๖๕

๑๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๓

คณะประมง

๓๖.๕๐

๙๕

๓๘.๔๒

๕.๐๐

ดีมาก

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๗.๗๕

๑๗๖.๕

๔.๓๙

๒.๒๐

ต๎อง
ปรับปรุง

๒๒

๘๓

๒๖.๕๑

๕.๐๐

ดีมาก

๒๘๐.๒๕

๓๐๑.๕

๙๒.๙๕

๕.๐๐

ดีมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๙๕.๕

๒๙๖.๕

๓๒.๒๑

๕.๐๐

ดีมาก

คณะศึกษาศาสตร์

๓๐

๑๐๔.๕

๒๘.๗๑

๕.๐๐

ดีมาก

๕

คณะวนศาสตร์

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๗
๘
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ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

ที่

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๑๕.๕๐

๑๐๒

๑๕.๒๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๗.๗๕

๕๔

๑๔.๓๕

๓.๕๙

ดี

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๑๐.๗๕

๗๖

๑๔.๑๔

๕.๐๐

ดีมาก

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๗๔

๑๓๘

๕๓.๖๒

๕.๐๐

ดีมาก

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๕๑.๕๐

๙๖

๕๓.๖๕

๕.๐๐

ดีมาก

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔

๒๐

๒๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๕

๒๑.๕

๒๓.๒๖

๕.๐๐

ดีมาก

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๔๙.๕๐

๑๔๔

๓๔.๓๘

๕.๐๐

ดีมาก

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๑.๕๐

๒๑

๗.๑๔

๑.๗๙

ต๎อง
ปรับปรุง

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๒๒.๗๕

๗๘.๕๐

๒๘.๙๘

๕.๐๐

ดีมาก

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๔

๙๑

๒๖.๓๗

๕.๐๐

ดีมาก

- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๕

๔๗

๑๐.๖๔

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐

๒

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๒๔

๙๑

๒๖.๓๗

๕.๐๐

ดีมาก

ผลประเมินคณะ
๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๑๑.๗๕

๕๐

๒๓.๕๐

๕.๐๐

ดีมาก

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๙

๓๙

๒๓.๐๘

๕.๐๐

ดีมาก

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๐.๕๐

๕๐.๕๐

๐.๙๙

๐.๕๐

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๑.๕๐

๑๗

๘.๘๒

๒.๒๑

ต๎อง
ปรับปรุง

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

๑๔.๒๕

๔๒.๕

๓๓.๕๓

๕.๐๐

ดีมาก

เกษตร
๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๑๐

๖๘.๕

๑๔.๖๐

๓.๖๕

ดี

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๓.๒๕

๖๔

๕.๐๘

๒.๕๔

พอใช๎

๑๑๖.๔๘

๒๗

๔.๓๑

๔.๓๑

ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
คณะที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ตีพิมพ์ระดับดีมาก จานวน ๒๑ คณะ หรือประมาณสามในสี่
ของจานวนคณะที่เปิดสอน ในจานวนนี้มีคณะที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ตีพิมพ์สูงกวําเกณฑ์ระดับ
ดีมาก ตั้งแตํ ๑.๕ – ๓.๕ เทํา จานวน ๗ คณะ ได๎แกํ คณะเกษตร คณะประมง คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
คณะที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับพอใช๎ถึงต๎องปรับปรุงเรํงดํวน จานวน ๖ คณะ หรือประมาณร๎อยละ ๒๐ ซึง่
เป็นคณะที่วิทยาเขตบางเขน ๒ คณะ วิทยาเขตกาแพงแสน ๑ คณะ วิทยาเขตศรีราชา ๒ คณะ และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๑ คณะ
(๑) ผลการดาเนินงานตามพันธกิจด๎านการวิจัยของทุกคณะมีผลประเมินในระดับที่แตกตํางกัน
โดยมีผลประเมินตั้งแตํระดับต๎องปรับปรุงเรํงดํวนถึงระดับดีมาก คณะกรรมการวิจัยระดับ มหาวิทยาลัยควร
ศึกษาระบบบริหารการวิจัยของแตํละคณะ เพื่อจัดทาข๎อเสนอระบบบริหารการวิจัย แกํคณะที่มีผลประเมิน
ด๎านการวิจัยต่ากวําระดับดี หรือจัดให๎มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการวิจัย
ของคณะ เพื่อรํวมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ ซึ่งทุกคณะควรมีผลการดาเนินงาน
ด๎านการวิจัยไมํต่ากวําระดับดี
(๒) มหาวิทยาลัยควรทบทวนและสร๎างความสมดุลภาระงานผู๎ดารงตาแหนํงทางวิชาการตั้งแตํ
ระดับอาจารย์ถึงศาสตราจารย์ให๎สอดคล๎องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู๎ดารงตาแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ระบุไว๎วํา สภาสถาบันอาจกาหนดภาระงานสอนและภาระงานอื่นน๎อยกวําที่ ก.พ.อ.กาหนดได๎
โดยให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของแตํละสถาบันหรือแตํละสาขาวิชา ฉะนั้น การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ
อยํางน๎อยภาระงานสอนและภาระงานด๎านการวิจัยควรอยูํในสัดสํวนใกล๎เคียงกัน แม๎วําปัจจุบันมหาวิทยาลัย
กาหนดให๎งานสอน งานพัฒนานิสิต และผลงานวิชาการ คิดเป็น ๑๖ ชั่วโมงทาการ งานวิจัย คิดเป็น ๑๒
ชั่วโมงทาการ แตํยังไมํเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันได๎วํา คณะจะมีผลการดาเนินงานด๎านการวิจัยอยูํในระดับดี
เนื่องจากข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให๎นาภาระงานทั้ง ๔ ด๎านมาทดแทนกันได๎ เมื่อภาระงานแตํละด๎าน
ไมํถึงเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่า และกาหนดให๎การสอนเป็นภาระหน๎าที่หลักที่สาคัญ
(๓) จานวนนักวิจัยสํวนใหญํอยูํที่วิทยาเขตบางเขน และผลงานวิจัยสํวนใหญํอยูํในกลุํมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการการเพิ่ม
จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและจานวนผลงานวิจัยในกลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
ขอความรํวมมือนักวิจัยอาวุโสทาหน๎าที่เป็นพี่เลี้ยงอาจารย์รุํนใหมํที่ยังไมํมีผลงานวิจัย โดยจัดให๎เป็นผู๎ชํวย
นักวิจัยในโครงการวิจัยของนักวิจัยอาวุโส
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(๔) ความสมบูรณ์ของฐานข๎อมูลการวิจัยด๎านการเกษตร ทาให๎นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
โดยควรเพิ่มเติมการจัดเก็บข๎อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ เพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดจากการนา
ผลการวิจัยไปใช๎ เพื่อการวิจัยตํอยอดตํอไป
(๕) ควรสนับสนุนให๎มีการวิจัยรํวมระหวํางอาจารย์ในศาสตร์เดียวกันที่ปฏิบัติงานตํางวิทยาเขตให๎
มากขึ้น เชํน เกษตร วิศวกรรม บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ เพื่อให๎อาจารย์ตํางวิทยาเขตมีโอกาสเรียนรู๎
การวิจัยจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ด๎วยการใช๎ระบบการประชุมทางไกล ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีระบบเครือขําย UNINET สนับสนุนการวิจัย เพื่อเพิ่มจานวนและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ
วิทยาแขต
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๔.๑๒ ระดับคุณภาพ

ดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย มีอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา จานวนทั้งสิ้น
๒,๗๐๑.๕ คน จาแนกเป็นอาจารย์ประจา ๒,๕๔๐.๕ คน และนักวิจัย จานวน ๑๖๑ คน จานวนงานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ทั้งสิ้น ๔๔๕ ผลงาน จาแนกเป็นงานวิจัย ๓๘๙ ผลงาน และงาน
สร๎างสรรค์ ๕๖ ผลงาน
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ คิดเป็นร๎อยละ ๑๖.๔๗ เทียบการคานวณ
คะแนนประเมิน เทํากับ ๔.๑๒ คะแนน (ร๎อยละ ๒๐ เทํากับ ๕ คะแนน)
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๒๖

๑๕๕

๑๖.๗๗

๔.๑๙

ดี

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๘

๖๕

๑๒.๓๑

๓.๐๘

พอใช๎

๓

คณะประมง

๒๐

๙๕

๒๑.๐๕

๕.๐๐

ดีมาก

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๕

๑๗๖.๕

๒.๘๓

๐.๗๑

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๕

คณะวนศาสตร์

๑๑

๘๓

๑๓.๒๕

๓.๓๑

พอใช๎

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๖๒

๓๐๑.๕

๒๐.๕๖

๕.๐๐

ดีมาก

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๙

๒๙๖.๕

๒๓.๒๗

๕.๐๐

ดีมาก

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๙

๑๐๔.๕

๘.๖๑

๒.๑๕

ต๎อง
ปรับปรุง

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๑๕

๑๐๒

๑๔.๗๑

๓.๖๘

ดี

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒๘

๕๔

๕๑.๘๕

๕.๐๐

ดีมาก

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๑๐

๗๖

๑๓.๑๖

๓.๒๙

พอใช๎

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๖

๑๓๘

๔.๓๕

๑.๐๙

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๔

๙๖

๑๔.๕๘

๓.๖๕

ดี
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ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน

ที่

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔

๒๐

๒๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๖

๒๑.๕

๒๗.๙๑

๕.๐๐

ดีมาก

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๓๔

๑๔๔

๒๓.๖๑

๕.๐๐

ดีมาก

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๑

๒๑

๔.๗๖

๑.๑๙

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๑๘

๗๘.๕

๒๒.๙๓

๕.๐๐

ดีมาก

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๔

๑๓๘

๒.๙๐

๐.๗๓

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๓

๔๓

๖.๙๘

๑.๗๕

ต๎อง
ปรับปรุง

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๖

๕๐

๑๒.๐๐

๓.๐๐

พอใช๎

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑

๓๙

๒.๕๖

๐.๖๔

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๖

๕๐.๕๐

๑๑.๘๘

๒.๙๗

ต๎อง
ปรับปรุง

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๑๒

๑๗

๗๐.๕๙

๕.๐๐

ดีมาก

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

๙

๔๒.๕

๒๑.๑๘

๕.๐๐

ดีมาก

เกษตร
๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๘

๖๘.๕

๑๑.๖๘

๒.๙๒

พอใช๎

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๙

๖๔

๑๔.๐๖

๓.๕๒

ดี

๔๐๔

๒,๕๔๐.๕

๔๑

๑๖๑

๔๔๕

๒,๗๐๑.๕

๑๖.๔๗

๔.๑๒

ดี

ผลการดาเนินงานระดับคณะ
หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัย

๗

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : ผลประเมินระดับสถาบันรวมผลการดาเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๓๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งทักท๎วงผลประเมิน
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ระดับสถาบัน ที่ไมํนาผลการดาเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย จานวน ๗ หนํวยงาน มารวมเป็นผล
การดาเนินงานระดับสถาบัน ประกอบด๎วย ๑) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ๒) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๓) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ๔) สถาบัน
วิจัยและพัฒนา กาแพงแสน ๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๖) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๗) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค๎นคว๎าพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ รายละเอียดผลการพิจารณาผลการดาเนินงานแสดงในภาคผนวก ๖.๕.๑๑

คาชี้แจงประกอบการประเมิน :
ข๎อมูลการประเมินการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ของหนํวยงานที่มี ภารกิจด๎านการวิจัย มาจาก
ฐานข๎อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พิมพ์เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยนาสํงคณะผู๎ประเมิน
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ พร๎อมหนังสือรับรองการใช๎ประโยชน์ ๓ ฉบับ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยจานวนหนึ่ง
เป็นผลงานรํวม ระหวํางนักวิจัยของหนํวยงานและนักวิจัยที่เป็นอาจารย์คณะ เกษตร คณะวิทยาศาสตร์
คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเกษตร กาแพงแสน ซึ่งไมํ
สามารถตรวจสอบความซ้าซ๎อน การนับจานวนผลงานวิจัยที่นาใช๎ประโยชน์ ระหวํางหนํวยงานที่มีภารกิจ
ด๎านการวิจัยกับคณะตําง ๆ เนื่องจากการประเมินระดับคณะเสร็จสิ้นแล๎ว
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ยังไมํมีงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ของคณะในกลุํมสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มี
ผลการดาเนินงานโดดเดํน
(๑) จานวนหนํวยงานวิจัยและพัฒนาด๎านการเกษตรกระจายอยูํในภูมิภาค งานวิจัยจึงพัฒนาจาก
ความต๎องการและสภาพปัญหาของท๎องถิ่น เป็นการเพิ่มโอกาสการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์นักวิจัยควร
ติดตามผลการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ เพื่อการวิจัยตํอยอด นอกจากนี้ การจัดสหกิจศึกษาในหลักสูตร
ตําง ๆ เป็นชํองทางให๎อาจารย์มีโอกาสเข๎าถึงสภาพการดาเนินงานและปัญหาของหนํวยงานและองค์กร ซึง่
ต๎องการผู๎มีความรู๎ในเชิงวิชาการที่จะศึกษาปัญหาอยํางเป็นระบบ และนาไปสูํการใช๎กระบวนการวิจัยเพื่อ
เสนอแนวทางการแก๎ปัญหาในสภาพจริง
(๒) ควรนาข๎อมูลการสารวจความต๎องการของชุมชน ที่นามาใช๎จัดทาแผนบริการวิชาการ มาใช๎
เป็นข๎อมูลเพื่อกาหนดคาถามวิจัย และออกแบบการวิจัย ซึ่งจะทาให๎ผลการวิจัยมีคาตอบเฉพาะเจาะจงและ
เหมาะสมกับกลุํมผู๎ใช๎ประโยชน์จากผลงานวิจัย

หน้า | ๗๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๔.๐๔ ระดับคุณภาพ

ดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจา ๒,๕๔๐.๕ คน มีผลงานวิชาการที่
ได๎รับการรับรองคุณภาพ จานวน ๔๑๐ ผลงาน จาแนกเป็น บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
๑๙๐ บทความ บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๘๑ บทความ ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผํานตามเกณฑ์โดย ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยกาหนด ๘๘ ชื่อเรื่อง ตาราหรือหนังสือที่ใช๎ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหนํงทางวิชาการ ๕๑ ชื่อเรื่อง
ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร๎อยละ ๘.๒๕ เทียบการคานวณคะแนน
ประเมิน เทํากับ ๔.๐๔ คะแนน (ร๎อยละ ๑๐ เทํากับ ๕ คะแนน)
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑๓.๗๕

๑๕๕

๘.๘๗

๔.๔๔

ดี

๑

คณะเกษตร

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๖.๕

๖๕

๑๐

๕.๐๐

ดีมาก

๓

คณะประมง

๕.๗๕

๙๕

๖.๐๕

๓.๐๓

พอใช๎

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๒.๕

๑๗๖.๕

๑.๔๒

๐.๗๑

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๕

คณะวนศาสตร์

๘.๒๕

๘๓

๙.๙๔

๔.๙๗

ดีมาก

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๒๙

๓๐๑.๕

๙.๖๒

๔.๘๑

ดีมาก

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕๐

๒๙๖.๕

๑๖.๘๖

๕.๐๐

ดีมาก

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๗

๑๐๔.๕

๖.๗๐

๓.๓๕

พอใช๎

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๗

๑๐๒

๖.๘๖

๓.๔๓

พอใช๎

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๕.๒๕

๕๔

๙.๗๒

๔.๘๖

ดีมาก

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๔.๒๕

๗๖

๕.๕๙

๒.๘๐

พอใช๎

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๔.๗๕

๑๓๘

๓.๔๔

๑.๗๒

ต๎อง
ปรับปรุง

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๘.๕

๙๖

๘.๘๕

๔.๔๓

ดี

หน้า | ๗๔

ลาดับ

หน่วยงาน

ที่
๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๐.๒๕

๒๐

๑.๒๕

๐.๖๓

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๑.๕

๒๑.๕

๖.๙๘

๓.๔๙

พอใช๎

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๑๔.๒๕

๑๔๔

๙.๙๐

๔.๙๕

ดีมาก

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๐

๒๑

๐

๐

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๗.๒๕

๗๘.๕

๙.๒๔

๔.๖๒

ดีมาก

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๑๑.๗๕

๑๓๘

๘.๕๑

๔.๒๖

ดี

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๔.๗๕

๔๓

๑๑.๐๕

๕.๐๐

ดีมาก

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๐

๕๐

๐

๐

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๕.๐๐

๓๙

๑๒.๘๒

๕.๐๐

ดีมาก

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๔.๕๐

๕๐.๕๐

๘.๙๑

๔.๔๖

ดี

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๐

๑๗

๐

๐

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

๑.๗๕

๔๒.๕

๔.๑๒

๒.๐๖

เกษตร
๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ต้อง
ปรับปรุง

๑

๖๘.๕

๑.๔๖

๐.๗๓

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๐.๕

๖๔

๐.๗๘

๐.๓๙

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๐๕

๒,๕๔๐.๕

๘.๐๗

๔.๐๔

ดี
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• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ สัดสํวนอาจารย์ประจาตํอผลงานวิชาการ ประมาณ ๖ : ๑ เรื่องตํอปี
ทั้งนี้ ผลงานวิชาการเป็นสิ่งที่สะท๎อนสมรรถนะในการศึกษา ค๎นคว๎าวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย ซึ่งเป็น
ประโยชน์โดยตรงตํอความก๎าวหน๎าทางวิชาการ ฝุายวิชาการควรจัดให๎มีกิจกรรมการบรรยายให๎ความรู๎
ด๎านการเขียนบทความจากการทบทวนแนวคิดและผลงานวิจัยหรือบทความปริทัศน์จากโครงการวิจัยที่เสนอ
ขอรับทุน เพิ่มเติมจากการตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นข๎อจากัดสาหรับ งานวิจัยที่ได๎รับทุน
ภายนอกที่กาหนดเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานในสัญญาทุนวิจัยทั้งนี้ อาจารย์ควรมีแผนผลิตผลงานทางวิชาการ
รายบุคคล และรวบรวมจัดทาแผนผลิตผลงานทางวิชาการระดับคณะ เพื่อเป็นข๎อมูลวางแผนภาระงาน ให๎
เหมาะสมและสอดคล๎องกับแผนการผลิตผลงานทางวิชาการ
(๒) มหาวิทยาลัย มีข๎อบังคับ วําด๎วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ผู๎ดารงตาแหนํงอาจารย์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึง่ ดาเนินการประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู๎ดารงตาแหนํงอาจารย์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยกาหนดให๎อาจารย์มีกรอบภาระงาน ๔ ด๎าน ตามพันธกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา โดยภาระงานด๎านการสอนรวมงานพัฒนานิสิตและผลงานวิชาการ สัดสํวนร๎อยละ ๔๕ ของ
ภาระงานทั้งหมด และกาหนดการคิดภาระงานตําง ๆ แม๎วําข๎อบังคับมหาวิทยาลัยกาหนดภาระงานครอบคลุม
พันธกิจ ๔ ด๎าน แตํไมํเพียงพอที่จะประกันผลการปฏิบัติงานพันธกิจด๎านการวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ
ซึ่งแสดงสมรรถนะในการศึกษา ค๎นคว๎า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่นาไปสูํการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และความก๎าวหน๎าทางวิชาการ เนื่องจากข๎อบังคับดังกลําว ยังไมํกาหนดภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทาง
วิชาการ ดังเชํนประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งกาหนดภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการของผู๎ดารง ตาแหนํง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
ข๎อบังคับในสํวนภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการ ตั้งแตํผู๎ดารงตาแหนํงอาจารย์ถึงระดัศบาสตราจารย์ ซึง่
ประกาศ ก.พ.อ. ยังไมํครอบคลุมผู๎ดารงตาแหนํงอาจารย์
ซึ่งถือเป็นตาแหนํงทางวิชาการประเภทหนึ่ง
ของผู๎ดารงตาแหนํงทางวิชาการ ตั้งแตํระดับอาจารย์ถึงระดับศาสตราจารย์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควร มี
นโยบายและมาตรการ ที่เอื้อตํอมาตรฐานภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ เชํน สัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัย การพิจารณาความดีความชอบ เป็นต๎น โดยชี้แจง เผยแพรํ และสร๎างความเข๎าใจประกาศ
ก.พ.อ. และข๎อบังคับมหาวิทยาลัย รวมทั้งกาหนดเปูาหมายกรอบระยะเวลาการนามาตรฐาน ภาระงานของ
ผู๎ดารงตาแหนํงทางวิชาการมาใช๎เต็มรูป นอกเหนือจากปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยพัฒนาการบันทึกข๎อมูลภาระงาน
ผํานระบบเครือขําย
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(๓) มหาวิทยาลัยมีสานักพิมพ์และมีนิสิตจานวนมาก ทาให๎ ราคาจาหนํายตาราไมํสูงมากนัก ซึ่ง
เป็นผลดีตํอการขอตาแหนํงทางวิชาการจากผลงานวิชาการประเภทตารา เนื่องจากจานวน และรูปแบบการ
ตีพิมพ์เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการประเมินตาราสาหรับการขอตาแหนํงทางวิชาการ การมีสานักพิมพ์จึงเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ และการเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให๎ตาราที่
พิมพ์โดยสานักพิมพ์มีคุณภาพและรองรับการประเมิน เพื่อขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ คณะกรรมการ
สานักพิมพ์ซึ่งมีผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ จึง ควรพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพตารากํอน
การตีพิมพ์ โดยกาหนดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิอยํางน๎อย ๒ คน จากบัญชีรายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒพิิ จารณา ผลงานทาง
วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด โดย นาหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพตาราของการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ.กาหนด เป็นแนวทาง
การประเมินตารา
ที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทุกคณะ จานวนทั้งสิ้น ๙๒๕
โครงการ โครงการที่นาไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอน ๒๒๒ โครงการ นาไปพัฒนาการวิจัย ๖๓ โครงการ
และนาไปพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ๒๐๙ โครงการ โครงการบริการวิชาการที่มีการนาความรู๎
และประสบการณ์ไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย จานวนทั้งสิ้น ๔๙๔ โครงการ
ผลการนาความรู๎และประสบการณ์มาใช๎พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย คิดเป็น
ร๎อยละ ๕๓.๔๑ เทียบการคานวณคะแนนประเมิน เทํากับ ๕.๐๐ คะแนน (ร๎อยละ ๓๐ เทํากับ ๕ คะแนน)
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๓๔

๔๔

๗๗.๒๗

๕.๐๐

ดีมาก

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๓๕

๓๕

๑๐๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๓

คณะประมง

๒๓

๙๓

๒๔.๗๓

๔.๑๒

ดี

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๓๙

๔๓

๙๐.๗๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕

คณะวนศาสตร์

๒๔

๒๙

๘๒.๗๖

๕.๐๐

ดีมาก

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๗๐

๑๓๐

๕๓.๘๕

๕.๐๐

ดีมาก

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๘๐

๑๓๓

๖๐.๑๕

๕.๐๐

ดีมาก

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๑๗

๕๕

๓๐.๙๑

๕.๐๐

ดีมาก

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๒๕

๒๕

๑๐๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๗

๑๒

๕๘.๓๓

๕.๐๐

ดีมาก

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๖

๒๓

๒๖.๐๙

๔.๓๕

ดี

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕

๑๕

๑๐๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๒๐

๔๖

๔๓.๔๘

๕.๐๐

ดีมาก

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๒

๔

๕๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๔

๑๑

๓๖.๓๖

๕.๐๐

ดีมาก

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๒๐

๓๙

๕๑.๒๘

๕.๐๐

ดีมาก
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๔

๑๑

๓๖.๓๖

๕.๐๐

ดีมาก

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๒๔

๖๒

๓๘.๗๑

๕.๐๐

ดีมาก

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๗

๓๔

๒๐.๕๙

๓.๔๓

พอใช๎

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๑๕

๑๕

๑๐๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๒

๔

๕๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑

๑๒

๘.๓๓

๑.๓๙

ต๎อง
ปรับปรุง
เรํงดํวน

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๓

๑๔

๒๑.๔๓

๓.๕๗

ดี

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๒

๗

๒๘.๕๗

๔.๗๖

ดีมาก

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

๗

๗

๑๐๐.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

เกษตร
๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๓

๘

๓๗.๕๐

๕.๐๐

ดีมาก

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๕

๑๔

๓๕.๗๑

๕.๐๐

ดีมาก

๔๙๔

๙๒๕

๕๓.๔๑

๕.๐๐

ดีมาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
อาจารย์สามารถเชื่อมโยงพันธกิจการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยนความรู
า ๎
และประสบการณ์ไปพัฒนาการเรียนการสอนมากกวําการนาไปใช๎พัฒนาการวิจัยประมาณ ๓.๕ เทํา สํวนใหญํ
นาไปสอดแทรก และปรับปรุงเนื้อหาการบรรยายในรายวิชาเพื่อให๎การบริการวิชาการเป็นประโยชน์ตํอนิสิต
(๑) คณะควรวางแผนบริการวิชาการรํวมกับแผนด๎านการผลิตบัณฑิต แผนพัฒนานิสิต แผนพัฒนา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการสํงเสริมภายนอกสถาบัน โดยให๎การบริการวิชาการเป็นเครื่องมือ
หนึ่งของการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรม/รูปแบบการบริการวิชาการ โดยวางแผนให๎
นิสิตในรายวิชามีสํวนรํวมการบริการวิชาการ เพื่อนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในสภาพจริง ซึ่งนาไปสูํเปูาหมาย
การผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติและคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(๒) ทุกคณะควรกาหนดให๎มีการเสนอผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในขั้นตอน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อรับฟังความเห็นและข๎อเสนอแนะการดาเนินโครงการ แนวทางการนา
ความรู๎และประสบการณ์ไปพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
(ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
มหาวิทยาลัยดาเนินงานด๎านการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยมีการดาเนินการด๎านการวิจัยและพัฒนาชุมชน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทให๎มีความเป็นอยูํดีขึ้น และการรํวมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
โดยมีโครงการ “ สํงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพื้นที”่ ซึ่งเป็น
ความรํวมมือ ระหวํางสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ตั้งแตํ
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มี ธกส.เป็นผู๎สนับสนุนงบประมาณ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯเป็นผู๎ถํายทอด
เทคโนโลยีการใช๎ปุ๋ยน้าสกัดมูลสัตว์แกํเกษตรกรที่เป็นลูกค๎าของ ธกส.ทดแทนการใช๎ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่สถาบันพัฒนาขึ้นจากการวิจัยด๎านการนาไปใช๎ประโยชน์และการเพิ่มมูลคําของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ โดย
จัดทาแผนเสนอตํอ ธกส. ซึ่งเป็นผู๎สนับสนุงบประมาณ
น
ระหวํางดาเนินโครงการสถาบัและเจ๎
น าหน๎าที่ ธกส.มี
การประเมิน และติดตามความก๎าวหน๎า ปัญหาและอุปสรรค และกาหนดแนวทางการแก๎ปัญหา ทาให๎ได๎รับ
การสนับสนุนจาก ธกส. ตํอเนื่องเป็นเวลา ๔ ปี แผนงานที่เสนอตํอ ธกส.กาหนดตัวชี้วัดด๎านพื้นที่เปูาหมาย
(จานวนจังหวัด) และจานวนเกษตรกร ผลการประเมิน พบวํา บรรลุเปูาหมายด๎านจานวนจังหวัดตามที่
กาหนดไว๎ ๒๘ จังหวัด จานวนเกษตรกรที่เข๎ารํวม ๓,๒๕๒ คน จากที่กาหนดไว๎ ๒,๘๐๐ คน ผลการสํงเสริม
ให๎เกษตรกรใช๎น้าสกัดมูลสัตว์เป็นปุ๋ยน้าในการปลูกข๎าวและมันสาปะหลัง เกษตรกรบางรายสามารถทาหน๎าที่
เป็นวิทยากรในพื้นที่ถํายทอดองค์ความรู๎ วิธีการ ปฏิบัติในการผลิตและการใช๎น้าสกัดมูลสัตว์ให๎แกํ เพื่อน
เกษตรกร มีการรวมกลุํมเกษตรกรในหมูํบ๎านใกล๎เคียงทากิจกรรมรํวมกัน ตลอดจนสามารถเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุน สนับสนุนจากหนํวยงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกที่กํอให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน
โดยสามารถรักษาพื้นที่ทางการเกษตร และมีการเกษตรแบบธรรมชาติบนความพอเพียงของทรัพยากรที่มีอยูํ
สามารถลดรายจํายจากการซื้อปุ๋ย ต๎นทุนการผลิตลดลง ชํวยแก๎ปัญหาหนี้สิน นอกจากมีการรวมกลุํมของ
เกษตรกรใน หลายจังหวัด เพื่อใช๎ทรัพยากรรํวมกัน กลุํมเกษตรกรยังมีการรวมผลผลิตเพื่อจาหนํายให๎แกํ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค๎า ธกส ซึ่งการรวมกลุํมผู๎ผลิตสามารถเพิ่มอานาจการตํอรองการขายผลิตผล
การเกษตร ทาให๎กลุํมเกษตรกรมีความเข๎มแข็ง
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มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงาน เพื่อ การเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก ๕ ข๎อ เทียบคะแนนประเมินเทํากับ ๕ คะแนน
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๓

คณะประมง

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๕

คณะวนศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๓ ข๎อ

๓.๐๐

พอใช๎

(ข๎อ ๓ - ๔ และ ๕)
๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔ ข๎อ

๔.๐๐

ดี

(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕)
๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๔ ข๎อ

๔.๐๐

ดี

(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕)
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่
๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ระดับ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

๔ ข๎อ

๔.๐๐

ดี

๔.๐๐

ดี

๔.๐๐

ดี

๓ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๓)

๓.๐๐

พอใช๎

คุณภาพ

(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕)
๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๔ ข๎อ
(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕)

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๔ ข๎อ
(ข๎อ ๑ – ๓ และ ๕)

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๔ ข๎อ

๔.๐๐

ดี

๕.๐๐

ดีมาก

(ข๎อ ๑ และ ๓ - ๕)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕ ข้อ

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) คณะในกลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริการวิชาการ
บนพื้นฐานความต๎องการ
และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีโครงการ/กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง ควรนา
กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนามาใช๎ในการติดตามและประเมินความสาเร็จการบริการวิชาการ
(๒) ควรสร๎างความเข๎าใจด๎านจุดมุํงหมายของการบริการวิชาการ เพื่อออกแบบกิจกรรมและ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ในด๎านผลกระทบ outcome)
(
และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรมที่สะท๎อนการบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม นอกเหนือจากการกาหนด
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจากจานวนผู๎เข๎ารํวมหรือความพึงพอใจผู๎รับบริการ ซึ่งไมํสอดคล๎องกับจุดมุํงหมาย
การบริการวิชาการในด๎านการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน
(๓) คณะที่อยูํในวิทยาเขตควรวางแผนและมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการรํวมกันตั้งแตํศึกษา
ความต๎องการของชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมอยํางตํอเนื่องในชุมชนที่เป็นพื้นที่เปูาหมาย และติดตามผล
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม โดยกาหนดให๎การเรียนรู๎และการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเป็นตัวชี้วัด
ความสาเร็จการบริการวิชาการ ทั้งนี้ ผู๎รับผิดชอบโครงการต๎องนิยามหรือระบุลักษณะที่แสดงถึงการเรียนรู๎
และความเข๎มแข็งของชุมชนจากการบริการวิชาการ
(๔) สานักบริการวิชาการควรทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ โดยให๎ความสาคัญกับโครงการที่นาไปสูํเปูาหมายให๎ชุมชนพึ่งพาตนเอง หรือเป็นที่พึ่งแกํชุมชนอื่น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๕.๐๐

ระดับคุณภาพ ดีมาก

มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว๎ ในแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจาปี ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ การศึกษาและวิจัยเพื่อทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย มีเปูาประสงค์เพื่อ
สํงเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย การเสริมสร๎างจิตสานึกและคํานิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๗๗๒ โครงการ
มีการประเมินความสาเร็จระดับโครงการและแผนงาน การประเมินระดับโครงการมีการวิเคราะห์ข๎อมูลจาก
แบบสารวจ แบบสอบถาม หรือแบบประเมิน ทั้งนี้ การประเมินระดับแผนงาน พบวํา ผลการดาเนินงาน
สูงกวําเปูาหมายที่กาหนดทั้ง ๓ ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมประเพณีและศาสนาในเทศกาลสาคัญเป็นประจา
ทุกปี รวมไปถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด๎านการเกษตร เชํน ประเพณีปลูกข๎าวและเกี่ยวข๎าวซึ่งเป็น
การรักษาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาของท๎องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได๎รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาปรัชญาของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหํงชาติ จากผลงานประดิษฐ์คิดค๎น
“ วิธีการขึ้นรูปแมํพิมพ์องค์พระทีละชั้น : นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพชํางหลํอพระพุทธรูป ” ของผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ ภาควิชาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ข๎อ
เทียบคะแนนประเมินเทํากับ ๕ คะแนน
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ระดับ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๓ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๓)

๓.๐๐

พอใช๎

๓

คณะประมง

๓ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๓)

๓.๐๐

พอใช๎

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๕

คณะวนศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่
๙

คณะเศรษฐศาสตร์

ระดับ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

๓ ข๎อ

๓.๐๐

พอใช๎

คุณภาพ

(ข๎อ ๑, ๓ และ ๔)
๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๓ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๓)

๓.๐๐

พอใช๎

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะและมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมทางประเพณีและศาสนาเป็นประจาอยํางตํอเนื่องวิทยาเขต
ในภูมิภาคมีบทบาทการสืบสานวัฒนธรรมซึ่งเป็นประเพณีท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให๎วิทยาเขต
นากิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือประเพณีด๎านการเกษตรมาจัดแสดงในงานวันเกษตรแหํงชาติ ที่มหาวิทยาลัย
จัดเป็นประจาทุกปี นอกจากนี้ ควรกาหนดวัฒนธรรมในมิติของความเป็นอุดมศึกษาเชํน ความรับผิดชอบ
ตํอสังคม การแสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์ การมีสํวนรํวมกับสังคม เป็นต๎น ซึ่งสามารถสอดแทรกใน
การเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานิสิต
หน้า | ๘๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่กํอให๎เกิด
เป็นวัฒนธรรมที่ดี โดยการพัฒนาและสร๎างความตระหนักตํอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมสาหรับบุคลากร
และนิสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยมีโครงการวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎เป็นประจาทุกปี และมีกิจกรรมสํงเสริม
การปลูก ต๎นไม๎ในบริเวณหนํวยงานราชการรํวมกันระหวํางนิสิต บุคลากร หนํวยราชการภายนอก ตั้งแตํ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ทุกวิทยาเขตมีการพัฒนาอาคารสถานที่ การดูแลรักษาความสะอาด โดยคานึงถึง
สิ่งแวดล๎อมและภูมิทัศน์ เชํน การพัฒนาระบบการจราจร การควบคุมและลดปริมาณของเสียที่นาสูํมลพิษ
ในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษ ทางอากาศ น้า เสียง โดยปูองกันมลพิษตั้งแตํจุดกาเนิด การบาบัดน้าเสีย
กาจัดขยะชุมชน สํงเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การใช๎ซ้าหรือการนากลับมาใช๎ใหมํ การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว การใช๎พืชน้า หรือพืชบาบัดน้า การใช๎จุลินทรีย์ยํอยสลายไขมัน การจัดการน้าเสียจาก
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งกํอนปลํอยเข๎าสูํระบบระบายน้า การตัด
ตกแตํง ปลูกต๎นไม๎ การจัดสวนให๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎
วิทยาเขตตําง ๆ จัดพื้นที่ ทางวัฒนธรรมรองรับการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย และมีการใช๎พื้นที่ดังกลําวสาหรับจัดกิจกรรมเป็นประจาทุกปี เชํน อาคารหอประวัติ สาหรับ
กิจกรรมด๎านศาสนาและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระสาคัญ เชํน วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิม
พระชนมพรรษา กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เป็นต๎น รวมทั้งจัดพื้นที่สาหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
ผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตในด๎านความสะอาด คําคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๑ ด๎านอาคาร
สถานที่ คําคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๙ และด๎านการพัฒนากายภาพ คําคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๖
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ข๎อ
เทียบคะแนนประเมินเทํากับ ๕ คะแนน
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ระดับ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๓

คณะประมง

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

๕

คณะวนศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๓ ข๎อ

๓.๐๐

พอใช๎

๑.๐๐

ต๎องปรับปรุง

(ข๎อ ๑ , ๓ และ ๔)
๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๑ ข๎อ (ข๎อ ๑)

เรํงดํวน
๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๔ ข๎อ (ข๎อ ๑ – ๔)

๔.๐๐

ดี

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๕ ข๎อ

๕.๐๐

ดีมาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก
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• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ การตกแตํง การดูแลบารุงรักษา
อาคาร สภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยให๎ความสาคัญตํอความปลอดภัยของนิสิตที่
ใช๎จักรยาน โดยกาหนดชํองทางสาหรับผู๎ใช๎จักรยานบนพื้นผิวการจราจรภายในมหาวิทยาลัย แตํเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่มีบุคคลภายนอกผํานเข๎า-ออกจานวนมาก โดยเฉพาะวิทยาเขตบางเขน เป็นเส๎นทาง
ลัดการจราจรระหวํางเส๎นทางหลัก ได๎แกํ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และถนนงามวงศ์วาน รวมทั้งเป็น
ที่ตั้งของหนํวยราชการอื่น และมีรถจักรยานยนต์รับจ๎างให๎บริการจานวนมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีพื้นที่
สีเขียวจากต๎นไม๎ขนาดใหญํ ทาให๎เกิดรํมเงาและเป็นปอดให๎แกํมหาวิทยาลัย แตํในเวลากลางคืนต๎นไม๎ใหญํ
ปิดกั้นไฟสํองสวํางระหวํางอาคารเรียน อาคารหอพัก สนามกีฬา เนื่องจากทุกวิทยาเขตมีพื้นที่กว๎างขวาง
หนํวยงานอาคารสถานที่และงานรักษาความปลอดภัยอาจไมํสามารถดูแลได๎อยํางทั่วถึง
(๑) มหาวิทยาลัย ควรขอความรํวมมือจากสถานีตารวจ ในพื้นที่ จัดทาทะเบียนประวัติผู๎ขับขี่
รถจักยานยนต์รับจ๎างภายในวิทยาเขตเป็นประจาทุกปี และอนุญาตเฉพาะผู๎ขับขี่ที่ได๎รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรือข๎อร๎องเรียนจากผู๎ใช๎บริการ ทั้งนี้ ควรมีการจัด
อบรมให๎ความรู๎ การขับขี่อยํางปลอดภัย วิธีการแจ๎งเหตุ และมีมาตรการปูองกันไมํให๎มีกลุํมบุคคลแสวงหา
ประโยชน์ หรือมีอิทธิพลตํอการจัดระเบียบรถจักยานยนต์รับจ๎าง
(๒) ให๎ความรู๎แกํนิสิต และบุคลากร เกี่ยวกับพฤติการณ์ที่พึงเป็นข๎อสังเกตวําจะนาไปสูํเหตุการณ์
ที่กํอให๎เกิดความไมํปลอดภัย ความเสียหายตํอชีวิตหรือทรัพย์สินของตนเอง นิสิต บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป รวมถึงการปูองกันตัว วิธีการแจ๎งเหตุ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของมาตรการด๎านความเสี่ยง และควรนาข๎อมูล
เหตุการณ์ที่ไมํปลอดภัยที่เกิดขึ้นในแตํละปีไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
(๓) วิทยาเขตที่อยูํในภูมิภาคจะมีนิสิตใช๎รถจักยานยนต์เป็นจานวนมาก จึงควรจัดทาทะเบียนนิสิต
ที่ขับขีร่ ถจักยานยนต์ โดยนิสิตที่จะได๎รับอนุญาตให๎นารถจักยานยนต์เข๎ามาภายในมหาวิทยาลัยจะต๎องเข๎ารับ
การอบรมที่มหาวิทยาลัยจัด และพิจารณาอนุญาตเป็นรายปี รวมทั้งรณรงค์ให๎ผู๎ขับขี่และผู๎โดยสาร
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
(๔) สนับสนุนให๎นิสิตมีสํวนรํวมในการดูแลและรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ที่นิสิตใช๎รํวมกัน เชํน ห๎องเรียน
ห๎องปฏิบัติการ โรงอาหาร สนามกีฬา ชมรม เป็นต๎น สาหรับบุคลากรควรมอบหมายให๎รับผิดชอบพื้นที่
สานักงานโดยกิจกรรม ๕ ส
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๓.๙๕ ระดับคุณภาพ ดี
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระบบการประเมิน ตนเองตามหน๎าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติระบบ
การประเมินตนเองตามหน๎าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกาหนดให๎มีการประเมินตามหน๎าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยทุกปี ไมํเกิน ๖๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย
แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินประกอบด๎วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ คน เป็นกรรมการ และมี
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
ตัวบํงชี้การประเมิน จานวน ๑๐ ตัวบํงชี้ เกณฑ์การให๎คะแนนประเมินการปฏิบัติตามหน๎าที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย กาหนดคะแนนประเมิน ๑ คะแนน หมายถึง มีการดาเนินการ ๓ – ๕
ตัวบํงชี้ คะแนนประเมิน ๒ คะแนน หมายถึง มีการดาเนินการ ๖ – ๘ ตัวบํงชี้ และคะแนนประเมิน
๓ คะแนน หมายถึง มีการดาเนินการทุกตัวบํงชี้
วิธีการประเมินกาหนดให๎คณะกรรมการที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยแตํงตั้งพิจารณารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสภามหาวิทยาลัยตามตัวบํงชี้ เอกสาร
หลักฐาน และการพบกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยจัดทารายงานสรุป วิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา
และข๎อเสนอแนะ
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นายกสภามหาวิทยาลัยโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามหน๎าและ
ที่
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวม ๔ คน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน กรรมการอีก ๓ คน ได๎แกํ ประธานสภาข๎าราชการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ที่สภามหาวิทยาลัยแตํงตั้งจัดทาแบบประเมินผลกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให๎กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเมินตนเอง
แบบประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ สอบถามความเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ๖ ด๎าน จานวน ๔๒ ข๎อ (แบบมาตราสํวนประมาณคํา ๕ ระดับ
ตั้งแตํ ๐ – ๔ คะแนน) ประกอบด๎วย
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(๑) โครงสร๎างและคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน ๕ ข๎อ
(๒) บทบาท หน๎าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน ๑๐ ข๎อ
(๓) แนวปฏิบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน ๖ ข๎อ
(๔) การสื่อสารของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน ๖ ข๎อ
(๕) ความสัมพันธ์ของกรรมการสภากับฝุายบริหาร จานวน ๖ ข๎อ
(๖) การจัดเตรียมและดาเนินการประชุม จานวน ๙ ข๎อ
ผลการประเมินความคิดเห็นจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทั้ง ๖ ด๎าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีคําคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๕ เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๓.๙๕ คะแนน
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๓.๙๕

๓.๙๕

ดี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) สานักงานสภามหาวิทยาลัยควรจัดทาแผนพัฒนาสภามหาวิทยาลัย โดยขอความรํวมมือ
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข๎ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จัดโดยสมาคมสภา
มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย และ/หรือสถาบันคลังสมองของชาติ
(๒) สภามหาวิทยาลัย ควรพิจารณาการ สร๎างเครือขําย ระหวําง สภามหาวิทยาลัย ของสถาบั น
อุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู๎ และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
(๓) ควรแสดงผลการวิเคราะห์กรอบการประเมินบทบาทและหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให๎มั่นใจวํา การประเมินครอบคลุมบทบาทหน๎าที่ที่กาหนดไว๎ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๔.๗๙ ระดับคุณภาพ ดีมาก
สภามหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผู๎อานวยการสถาบันและผู๎อานวยการสานัก ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทาง
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู๎อานวยการสถาบันและผู๎อานวยการสานัก ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ กาหนดให๎มีการประเมินทุกรอบปีการดารงตาแหนํง
ตามแนวทาง ดังนี้
๑) สร๎างความเข๎าใจให๎บุคลากรและนิสิตทราบวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และแนวทาง
การประเมิน ซึ่งอาจอยูํในรูป manual หรือผํานระบบ ตามความพร๎อมของหนํวยงาน และแจ๎งระยะเวลา
การประเมินให๎บุคลากรและนิสิตทราบ
๒) รวบรวมข๎อมูลตามแบบประเมินการบริหารงานคณบดีจากบุคลากรและนิสิต
๓) รวบรวม วิเคราะห์ และพิจารณาสรุปผลการประเมินการบริหารทุกรอบ ๑ ปีของ
การบริหาร และนาเข๎าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาหนํวยงาน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบปีการบริหาร ประกอบด๎วย ๑) การวิเคราะห์
และประเมินจากรายงานผลการดาเนินงาน ได๎แกํ รายงานการประเมินตนเอง รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และการเยี่ยม/สัมภาษณ์ น้าหนักคะแนนรวม ๖๐ คะแนน
เพื่อพิจารณา ๘ ประเด็น ครอบคลุมด๎านกระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์การบริหารงาน ๒) ผลการประเมิน
จากบุคลากรและนิสิตจากแบบประเมินการบริหารงานคณบดี น้าหนักคะแนนรวม ๔๐ คะแนน จาแนก
เป็นคะแนนประเมินจากบุคลากร ๓๐ คะแนน และนิสิต ๑๐ คะแนน
แบบประเมินสาหรับบุคลากร ประกอบด๎วยการประเมิน ๔ ด๎าน ได๎แกํ ๑) ด๎านภาวะผู๎นา
๒) ด๎านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ๓) ด๎านการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ และ
๔) ด๎านการบริหารจัดการตามภารกิจ แบบประเมินสาหรับนิสิตประกอบด๎วยการประเมิน ๓ ด๎าน ได๎แกํ
๑) ด๎านการเรียนการสอน ๒) ด๎านกิจกรรมพัฒนานิสิต และ ๓) ด๎านกายภาพคณะ น้าหนักคะแนนรวม
๔๐ คะแนน โดยมีบุคลากรและนิสิตตอบแบบประเมินไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๕๐ และร๎อยละ ๒๕ ตามลาดับ
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สภามหาวิทยาลัยกาหนดให๎มีการประเมินอธิการบดี ไมํเกิน ๖๐ วัน นับจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
คณะกรรมการประเมินอธิการบดี ประกอบด๎วยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก
๓ คน กรรมการและเลขานุการสภาเป็นเลขานุการ กาหนดประเด็น การประเมินตามหลักเกณฑ์ วําด๎วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบด๎วยการประเมิน
๔ ประเด็น ได๎แกํ ๑) ผลการดาเนินงานที่แถลงไว๎ตํอสภา๒) ผลการดาเนินงานตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย ๓) ผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ และ ๔) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น ๔ ระดับ เทียบคะแนนประเมิน ๑๐๐ คะแนน เทํากับ ๕ คะแนน
การรวบรวมข๎อมูลประเมิน ประกอบด๎วยการสัมภาษณ์รองอธิการบดีที่กากับการบริหารงาน
สํวนกลาง ผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกวิทยาเขต โดยสุํมตัวอยํางจากคณะแยกตามกลุํมสาขา
วิชา จานวนผู๎ให๎ข๎อมูล ดังนี้ ผู๎บริหาร ๒๐ คน บุคลากร ๒๘ คน บุคลากรสายวิชาการซึ่งวิทยาเขตเสนอ
ชื่อแยกตามกลุํมสาขา ๑๔ คน บุคลากรสายชํวยวิชาการซึ่งวิทยาเขตเสนอชื่อแยกตามกลุํมสาขาวิชา กลุํม
วิจัยและกลุํมบริการวิชาการซึงวิ่ ทยาเขตเสนอชื่อ ๙ คน บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งวิทยาเขตเสนอชื่อแยกตาม
กลุํมสาขาวิชา ผลประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่อธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เทํากับ ๓๘๓ คะแนน
คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๗๕ ผลประเมินรายด๎านดังนี้
๑) ผลการดาเนินงานที่แถลงไว๎ตํอสภา ๙๗ คะแนน
๒) ผลการดาเนินงานตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ๙๖ คะแนน
๓) ผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ๙๕ คะแนน
๔) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๙๕ คะแนน
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เทํากับ
๔.๗๙ เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๔.๗๙ คะแนน
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๓.๙๖

๓.๙๖

ดี

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๒.๙๒

๒.๙๒

พอใช๎

๓

คณะประมง

๔.๐๕

๔.๐๕

ดี

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๔.๕๓

๔.๕๓

ดีมาก

๕

คณะวนศาสตร์

๔.๑๖

๔.๑๖

ดี

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๔.๔๔

๔.๔๔

ดี

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓.๖๐

๓.๖๐

ดี
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๔.๐๖

๔.๐๖

ดี

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๓.๓๙

๓.๓๙

พอใช๎

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๔.๑๔

๔.๑๔

ดี

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๔.๐๕

๔.๐๕

ดี

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๓.๕๔

๓.๕๔

ดี

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๔.๒๓

๔.๒๓

ดี

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔.๐๔

ดี

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๔.๐๔

ไมํประเมิน

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๔.๑๐

๔.๑๐

ดี

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๔.๒๐

๔.๒๐

ดี

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๓.๖๗

๓.๖๗

ดี

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๓.๕๔

๓.๕๔

ดี

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๓.๘๓

๓.๘๓

ดี

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๔.๒๓

๔.๒๓

ดี

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๓.๙๙

๓.๙๙

ดี

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๓.๔๑

๓.๔๑

พอใช๎

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๔.๐๐

๔.๐๐

ดี

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๘๘

๓.๘๘

ดี

๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๔.๐๔

๔.๐๔

ดี

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๓.๖๒

๓.๖๒

ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๗๙

๔.๗๙

ดีมาก

หมายเหตุ



ไมํมีผู๎ดารงตาแหนํงคณบดี เนื่องจากอยูํในขั้นตอนการพิจารณาปรับรวมหนํวยงาน

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) การประเมินอธิการบดีและคณบดีให๎ความสาคัญกับผลการดาเนินงาน ตามที่แสดง เจตจานง

การบริหารมหาวิทยาลัย/คณะ และนโยบายที่ได๎รับจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบัน
อยํางไรก็ตามควรเพิ่มสัดสํวนการประเมินด๎านประสิทธิผลการปฏิบตามบทบาทหน๎
ัติ
าที่ ให๎มากกวําการประเมิน
ด๎านกระบวนการ
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(๒) ควรวิเคราะห์ข๎อความประเมินการบริหารจัดการของผู๎บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให๎ข๎อความประเมินมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาลที่กาหนด
ให๎เป็นหลักการสาคัญของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (Good
Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช๎ในภาครัฐ ตามคูํมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนานิยามศัพท์ตามที่ระบุใน
คูํมือมาพัฒนาข๎อความประเมิน เพื่อประเมินผู๎บริหารตามหลักธรรมาภิบาลให๎ครบถ๎วนทั้ง ๑๐ ประเด็น
(๓) การประเมินผู๎บริหารคณะและหนํวยงานเทียบเทําคณะ กาหนดประเด็นการประเมินที่แสดงถึง

ประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะควรเผยแพรํนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีที่นาเสนอเมื่อเข๎ารับตาแหนํง
รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให๎บุคลากรและนิสิตทราบ
เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการประเมิน และเปิดเผยผลการประเมินการบริหารทุกรอบปีแกํบุคลากรและนิสิต
(๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ควรเพิ่มเติมผลการวิเคราะห์

การปฏิบัติงานคณบดีจากผลการประเมิน การให๎ข๎อเสนอแนะการพัฒนาผู๎บริหารตํอมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยควรนาข๎อมูลจากผลการประเมินไปใช๎สาหรับการเตรียมพัฒนาผู๎บริหารรุํนใหมํ
• แนวปฏิบัติที่ดี
การเก็บรวบรวมข๎อมูลประเมินอธิการบดีครอบคลุมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํม
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๓.๗๑ ระดับคุณภาพ ดี
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ จานวน ๒,๔๘๓.๕ คน อาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาตรีไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ ๕๕.๕ คนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ๒ คน
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีตาแหนํงรองศาสตราจารย์ ๔ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทไมํมีตาแหนํง ทาง
วิชาการ ๗๔๕ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ๑๘๕ คน อาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาโทตาแหนํงรองศาสตราจารย์ ๑๓๒ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทตาแหนํงศาสตราจารย์ ๑๖ คน
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ ๖๑๘.๕ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกตาแหนํง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ๓๗๖.๕ คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกตาแหนํงรองศาสตราจารย์ ๓๓๑ คน
และอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกตาแหนํงศาสตราจารย์ ๒๗ คน
ดัชนีคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เทํากับ ๔.๔๕ เทียบการคานวณคะแนนประเมิน
เทํากับ ๓.๗๑ คะแนน (ดัชนีคุณภาพเป็น ๖ เทํากับ ๕ คะแนน)
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๘๐๒

๑๕๔

๕.๒๑

๔.๓๔

ดี

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๒๙๐

๖๕

๔.๔๖

๓.๗๒

ดี

๓

คณะประมง

๓๖๕

๖๙

๕.๒๙

๔.๔๑

ดี

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๕๗๘

๑๗๕.๕

๓.๒๙

๒.๗๔

พอใช๎

๕

คณะวนศาสตร์

๔๑๒

๗๘

๕.๒๘

๔.๔๐

ดี

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๑,๕๒๓.๕

๒๙๖.๕

๕.๑๔

๔.๒๘

ดี

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑,๕๓๕

๒๙๑.๕

๕.๒๗

๔.๓๙

ดี

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๕๒๔.๕

๑๐๓.๕

๕.๐๗

๔.๒๓

ดี

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๕๑๕

๑๐๐

๕.๑๕

๔.๒๙

ดี

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒๐๐

๕๔

๓.๗๐

๓.๐๘

พอใช๎

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๓๑๖

๗๖

๔.๑๖

๓.๔๗

พอใช๎

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๖๐๒

๑๓๘

๔.๓๖

๓.๖๓

ดี

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๕๓๕

๙๔

๕.๖๙

๔.๗๔

ดีมาก
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

ระดับ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ประเมิน

คุณภาพ

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๖๑

๒๐

๓.๐๕

๒.๕๔

พอใช๎

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๑๒๐

๑๙.๕

๖.๑๕

๕.๐๐

ดีมาก

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๗๒๕

๑๓๙

๕.๒๒

๔.๓๕

ดี

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๗๙

๒๑

๓.๗๖

๓.๑๓

พอใช๎

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๒๙๐

๗๖.๕

๓.๗๙

๓.๑๖

พอใช๎

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๕๒๒

๑๓๘

๓.๗๘

๓.๑๕

พอใช๎

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๑๖๕

๔๓

๓.๘๔

๓.๒๐

พอใช๎

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๑๑๕

๕๐

๒.๓๐

๑.๙๒

ต๎อง
ปรับปรุง

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑๑๗

๓๙

๓.๐๐

๒.๕๐

ต๎อง
ปรับปรุง

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๑๓๖

๕๐.๕๐

๒.๖๙

๒.๒๔

ต๎อง
ปรับปรุง

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๕๐

๑๗

๒.๙๔

๒.๔๕

ต๎อง
ปรับปรุง

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

๑๓๒.๕

๔๒.๕

๓.๑๒

๒.๖๐

พอใช๎

๑๘๒

๖๘.๕

๒.๖๖

๒.๒๒

ต๎อง

เกษตร
๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ปรับปรุง
๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๑๕๐

๖๔

๒.๓๔

๑.๙๕

ต๎อง
ปรับปรุง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑,๐๔๒.๕

๒,๔๘๓.๕

๔.๔๕

๓.๗๑

ดี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ากวําปริญญาเอกและไมํมีตาแหนํงทางวิชาการประมาณหนึ่งใน
สามของจานวนอาจารย์ คณะที่มีดัชนีคุณภาพอาจารย์ต่ากวําระดับดีมีจานวน มากกวําครึ่งหนึ่งของจานวน
คณะที่เปิดสอน ซึ่งสํวนใหญํเป็นคณะที่อยูํในภูมิภาคทั้ง ๓ วิทยาเขต โดยทุกคณะของวิทยาเขตศรีราชามีผล
ประเมินระดับต๎องปรับปรุง คุณภาพอาจารย์เป็นปัจจัยสาคัญตํอคุณภาพการดาเนินงานทุกพันธกิจ จึงเป็น
ประเด็นสาคัญเรํงดํวนที่มหาวิทยาลัยต๎องกาหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม
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(๑) มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให๎คณะที่มีผลประเมินต่ากวําระดับดี ประเมินประสิทธิผลและ

วิเคราะห์แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในด๎านคุณวุฒิและตาแหนํงทางวิชาการ เพื่อทบทวนแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอมาตรการเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของแผนบริหารทรัพยากรบุคคลด๎านคุณวุฒิ
และตาแหนํงทางวิชาการ รวมทั้งมอบหมายให๎กองการเจ๎าหน๎าที่กากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทุก ๖ เดือน และรายงานตํอผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข๎อมูลที่สํงผลตํอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เชํน จานวนนิสิต

จานวนโครงการพิเศษ สัดสํวนอาจารย์ตํอนักศึกษา สัดสํวนอาจารย์ตํอบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อ
กาหนดสัดสํวนที่เหมาะสม โดยพบวํา วิทยาเขตศรีราชามีสัดสํวนอาจารย์ตํอนิสิตตํอบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการสูงกวําทุกวิทยาเขต อาจเป็นปัจจัยทาให๎อาจารย์มีภาระงานแฝงมากกวําอาจารย์ในวิทยาเขตอื่น ๆ
ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอการผลิตผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(๓) มหาวิทยาลัยควรกาหนดเพดานจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตกวํ
่า าปริญญาเอกและไมํมีตาแหนํง

ทางวิชาการ โดยกาหนดเป็นเปูาหมายของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปกาหนดเป็นตัวชี้วขัดองแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลระดับคณะ และมีการประเมินตัวชี้วัดตามชํวงเวลาที่ระบุในแผน รวมทั้งกาหนดเป็น
เกณฑ์สาหรับการพิจารณาเพิ่มจานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๔.๖๑ ระดับคุณภาพ ดีมาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตัวบํงชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามทีสานั
่ กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ปีการศึกษา๒๕๕๓
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จานวน ๒๘ คณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ระหวํางวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๔
องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินเป็นไป ตามที่สานักงาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดไว๎ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประเมินระดับคณะ
จานวน ๓ คน ซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ผํานการอบรมหลักสูตรผู๎ประเมินของ สกอ. จานวน
๑ คน คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน จานวน ๑๐ คนซึง่ เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จานวน
๗ คน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการประเมินระดับคณะเป็นผู๎ประเมินจากภายนอกสถาบันหรือภายในสถาบัน
ที่อยูํนอกสังกัดคณะที่ประเมิน และประธานคณะกรรมการประเมินระดับสถาบันเป็นผู๎ประเมินจากภายนอก
สถาบันที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
คณะที่มีผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีมาก ๗ คณะ คําคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินระหวําง ๔.๕๒ - ๔.๙๒ คิดเป็นร๎อยละ ๒๕.๙๓ ของคณะทั้งหมด คณะที่มีผลประเมินระดับดี
๑๙ คณะ คําคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระหวําง ๓.๕๒– ๔.๕๐ และคณะที่มีผลประเมินระดับพอใช๎ ๑ คณะ
ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันระดับดีมาก องค์ประกอบที่มี
ผลประเมินระดับดีมาก ๕ องค์ประกอบ โดยมีคําคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ จานวน ๓ องค์ประกอบ ได๎แกํ
๑) องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๒) องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย และ ๓) องค์ประกอบที่ ๖
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีผลประเมินระดับดีมาก ๒ องค์ประกอบ ได๎แกํ องค์ประกอบที่ ๒
การผลิตบัณฑิต คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๒ และองค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ คําคะแนนเฉลี่ย
๔.๗๕ องค์ประกอบที่มีผลประเมินระดับดี ๓ องค์ประกอบ ได๎แกํ ๑) องค์ประกอบที่ ๕ การบริการ
วิชาการแกํสังคม คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐
๒) องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ และ
๓) องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ โดย
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ มีผลการประเมินระดับพอใช๎
คําคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มี
ผลประเมินคุณภาพระดับดีมาก คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๑ เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๔.๖๑ คะแนน
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๔.๖๑

๔.๖๑

ดีมาก

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๔.๐๒

๔.๐๒

ดี

๓

คณะประมง

๓.๙๔

๓.๙๔

ดี

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๔.๑๕

๔.๑๕

ดี

๕

คณะวนศาสตร์

๔.๓๘

๔.๓๘

ดี

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๔.๙๒

๔.๙๒

ดีมาก

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔.๖๕

๔.๖๕

ดีมาก

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๔.๗๘

๔.๗๘

ดีมาก

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๔.๕๐

๔.๕๐

ดี

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๔.๐๑

๔.๐๑

ดี

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๓.๗๗

๓.๗๗

ดี

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๔.๑๖

๔.๑๖

ดี

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๔.๑๓

๔.๑๓

ดี

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๓.๕๕

๓.๕๕

ดี

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๔.๘๒

๔.๘๒

ดีมาก

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๔.๙๑

๔.๙๑

ดีมาก

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๓.๕๒

๓.๕๒

ดี

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๔.๓๗

๔.๓๗

ดี

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๓.๖๙

๓.๖๙

ดี

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๔.๖๖

๔.๖๖

ดีมาก

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๓.๖๘

๓.๖๘

ดี

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๓.๑๔

๓.๑๔

พอใช๎

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๓.๙๑

๓.๙๑

ดี

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๓.๕๔

๓.๕๔

ดี

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๗๒

๓.๗๒

ดี

๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๔.๒๓

๔.๒๓

ดี
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ลาดับ
ที่
๒๗

หน่วยงาน

ระดับ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๔.๑๖

๔.๑๖

ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๖๑

๔.๖๑

ดีมาก

คุณภาพ

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) การพัฒนาระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํวนใหญํอยูํในระดับดี โดยมี
เพียงคณะเดียวที่มีผลประเมินระดับพอใช๎ (คะแนนประเมิน ๓.๑๔) สานักประกันคุณภาพการศึกษาควรให๎
คาแนะนาการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพบางคณะมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพ ระบุกิจกรรมที่ต๎องดาเนินการเป็นประจา เชํน จัดทารายงานประเมินตนเอง การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยไมํแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน จึงไมํเอื้อตํอ
การกากับ ติดตามการปรับปรุงการดาเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพ โดยควรกาหนดให๎แผนพัฒนา
คุณภาพเป็นสํวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให๎มีการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ อยํางน๎อยปีละ
๒ ครั้ง
(๒) ตามวงจรคุณภาพการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จเป็นสํวนหนึ่งของขั้นตอนการวางแผน(Plan)
และการตรวจสอบ ( Check) พบวํา ตัวชี้วัดโครงการสํวนใหญํเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ไมํแสดงความสาเร็จ
เชิงผลกระทบ ( outcome) ซึ่งมีผลตํอการประเมินความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ฝุายประกันคุณภาพ
การศึกษา และฝุายแผนงานควรให๎ความรู๎และความเข๎าใจ ความสัมพันธ์ระหวํางวัตถุประสงค์โครงการวิธีการ
ดาเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ คําเปูาหมาย และการนาผลประเมิน ไป
ปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให๎ความ
เห็นชอบอัตลักษณ์มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี ” ซึ่งทบทวนจาก
อัต ลักษณ์ “ การเป็นมหาวิทยาลัยแหํงแรกของประเทศที่มุํงเน๎นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขา
การเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” และสภามหาวิทยาลัยมีมติไมํประเมิน
ตัวบํงชี้ในระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ (ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
มหาวิทยาลัยกาหนดอัตลักษณ์“สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี” โดยได๎รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีที่สภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบ พบวํา แผนตําง ๆ สอดคล๎อง
กับการพัฒนาสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ระบบการมีสํวนรํวมของนิสิตและบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์ ได๎แกํ การสร๎างการรับรู๎โดยการสํงข๎อมูลขําวสารในรูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ์รายวันและ ราย
สัปดาห์ การดาเนินโครงการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของหนํวยงานตําง ๆ กิจกรรมพัฒนานิสิต
การกาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และระบบการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น โดยใช๎
กระดานชุมชนซึ่งเปิดกว๎างแกํนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สามารถแสดงความเห็น และสอบถาม
การดาเนินงานทุกด๎าน ซึ่งมีหนํวยงานและศูนย์ราชการใสสะอาดตรวจสอบคาถามและตอบคาถาม รวมถึง
ชํองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงถึงอธิการบดีและรองอธิการบดี การประเมินความเห็นของนิสิตและ
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ มีคําคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานด๎านการพัฒนาอัตลักษณ์ตามพันธกิจหลัก ๔ ด๎าน ในด๎าน
การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต๎องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
แสดงความรู๎ความสามารถเป็นผลดีตํอหนํวยงานและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ ในด๎านการวิจัยมีผลงาน
วิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ด๎านการบริการวิชาการมี
การเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านการเกษตร และมีความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให๎ความรู๎
รํวมแก๎ปัญหาให๎เกษตรกรในภูมิภาคตําง ๆ และปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให๎มีคุณภาพ ด๎านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกเหนือจากกิจกรรมด๎านศาสนา วัฒนธรรมทางประเพณี ที่ดาเนินการอยําง
ยาวนานตํอเนื่อง กํอให๎เกิดการสืบสานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีเครือขํายวัฒนธรรมการเกษตรเพื่อสืบสาน
อุดมการณ์แหํงความเป็นเกษตรศาสตร์
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ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นิสิต บุคลากร หนํวยงานของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ได๎รับ
การยกยํองทั้งในระดับชาติและนานาชาติจานวนมาก ทั้งในด๎านงานสร๎างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ด๎านวิชาการ
ด๎านคุณธรรม โดยเฉพาะรางวัลที่แสดงอุดมการณ์แหํงความเป็นเกษตรศาสตร์ได๎เป็นอยํางดี เชํน อาจารย์
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได๎รับรางวัลนวัตกรรมข๎าวไทย จากมูลนิธิข๎าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสานักงาน
นวัตกรรมแหํงชาติ รางวัลเหรียญทองการจัดสวนระดับโลกในงานเชลซี ฟลาวเวอร์ โชว์ ๒๐๑๑ กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ รางวัลอื่น ๆ อาทิ รางวัลแชมป์โลกและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ผลงานนิสิตจากการแขํงขัน
หุํนยนต์เตะฟุตบอล รุํนหุํนยนต์ขนาดเล็ก รางวัลรองชนะเลิศการแขํงขันประกวดภาพยนตร์โฆษณา
เพื่อสังคม
จากสมาคมโฆษณาแหํงประเทศไทย ทรูคอร์ปอเรชั่น ทรูวิชั่นส์ องค์การบริหารจัดการก๏าซ เรือนกระจก
และกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ศาสตราจารย์ ดร.จารัส ลิ้มตระกูล อาจารย์ประจาคณะ วิทยาศาสตร์
และหัวหน๎าศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎รับรางวัลบุคคล ดีเดํนแหํงชาติ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักนายกรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์
ดร.
งามผํอง คงคาทิพย์และคณะได๎รับรางวัลเหรียญทองงานประดิษฐ์จากSeoul International Invention Fair
๒๐๑๐ และรางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาปรัชญาจาก คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหํงชาติ เรื่อง วิธีการ
ขึ้นรูปแมํพิมพ์องค์พระทีละชั้น : นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพชํางหลํอพระพุทธรูป
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์ ๕ ข๎อ เทียบคะแนน
ประเมินเทํากับ ๕ คะแนน
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

หมายเหตุ : ไมํมีผลการดาเนินงานระดับคณะ ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติไมํประเมินระดับคณะ
• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญํและมีวิทยาเขต ๓ แหํงในภูมิภาค มี นิสิต
ประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน บุคลากรประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน
การพัฒนา อัตลักษณ์แกํนิสิตและบุคลากร
ต๎องการการมีสํวนรํวมจากทุกคณะและทุกหนํวยงาน เพื่อให๎มีการดาเนินการอยํางทั่วถึงครอบคลุมสมาชิก
ซึ่งเป็นประชาคมของมหาวิทยาลัย ระดับคณะต๎องกาหนดให๎มาตรฐานผลการเรียนรู๎ของหลักสูตรทุกระดับ
ครอบคลุมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยระดับหนํวยงานควรกาหนดวิธีปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับการพัฒนาอัตลักษณ์
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบํงชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๓.๙๙

ระดับคุณภาพ ดี

มหาวิทยาลัยมีการสารวจความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ รํวมกับการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากผู๎สาเร็จการศึกษา จานวน ๙,๘๗๖ คน จาแนกเป็น ปริญญาตรี ๖,๙๕๐ คน
ปริญญาโท ๒,๘๓๑ คน และปริญญาเอก ๙๕ คน โดยสํง แบบสอบถามไปยังนายจ๎างที่มีข๎อมูลสถานที่ตั้ง
สมบูรณ์ ได๎รับแบบสอบถามคืนจากนายจ๎างของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก จานวน ๒,๐๙๑ ฉบับ จาแนก
เป็น ๑,๔๖๐ ๖๐๔ และ ๒๗ ฉบับ จานวนบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกที่ได๎รับการประเมินอัตลักษณ์
คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๐๑ ๒๑.๓๔ และ ๒๘.๔๒ ของจานวนผู๎สาเร็จการศึกษาแตํละระดับ หรือร๎อยละ ๒๑.๑๗
ของจานวนบัณฑิตทุกระดับที่สาเร็จการศึกษา โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอบัณฑิต
ทุกระดับที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๒
บัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกคณะได๎รับการประเมินจากผู๎ใช๎บัณฑิต ร๎อยละ๒๐-๓๗.๕
ปริญญาโท ร๎อยละ ๒๐-๔๓.๗๕ และปริญญาเอก ร๎อยละ ๒๐ – ๑๐๐ โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนายจ๎างที่มีตํอบัณฑิตทุกระดับที่สาเร็กจารศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึคง่ ัดเลือกข๎อความจากแบบสอบถาม
เฉพาะประเด็นที่สอดคล๎องตามอัตลักษณ์ “สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี” รวมจานวน ๒๑ ข๎อ ได๎แกํ
๑) สานึกดี จานวน ๕ ข๎อ ๒) มุํงมั่น จานวน ๔ ข๎อ ๓) สร๎างสรรค์ จานวน ๙ ข๎อ และ ๔) สามัคคี
จานวน ๓ ข๎อ
ผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ “ สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี ”
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คําคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๙ เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๓.๙๙
ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

๑

คณะเกษตร

๔.๐๐

๔.๐๐

ดี

๒

คณะบริหารธุรกิจ

๔.๑๔

๔.๑๔

ดี

๓

คณะประมง

๓.๘๙

๓.๘๙

ดี

๔

คณะมนุษยศาสตร์

๔.๐๓

๔.๐๓

ดี

๕

คณะวนศาสตร์

๔.๐๔

๔.๐๔

ดี
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ลาดับ

หน่วยงาน

ที่

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

๖

คณะวิทยาศาสตร์

๔.๐๗

๔.๐๗

ดี

๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔.๐๕

๔.๐๕

ดี

๘

คณะศึกษาศาสตร์

๔.๓๑

๔.๓๑

ดี

๙

คณะเศรษฐศาสตร์

๔.๑๗

๔.๑๗

ดี

๑๐

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๓.๘๗

๓.๘๗

ดี

๑๑

คณะสังคมศาสตร์

๔.๐๖

๔.๐๖

ดี

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๓.๘๘

๓.๘๘

ดี

๑๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๘๙

๓.๘๙

ดี

๑๔

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๓.๔๕

๓.๔๕

พอใช๎

๑๕

วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

๔.๓๐

๔.๓๐

ดี

๑๖

คณะเกษตร กาแพงแสน

๓.๘๙

๓.๘๙

ดี

๑๗

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๔.๐๐

๔.๐๐

ดี

๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

๓.๘๕

๓.๘๕

ดี

๑๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๔.๐๐

๔.๐๐

ดี

๒๐

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๔.๑๖

๔.๑๖

ดี

๒๑

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม

๓.๗๗

๓.๗๗

ดี

๒๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๓.๙๘

๓.๙๘

ดี

๒๓

คณะวิทยาการจัดการ

๓.๘๙

๓.๘๙

ดี

๒๔

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๓.๗๐

๓.๗๐

ดี

๒๕

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๙๕

๓.๙๕

ดี

๒๖

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๓.๗๖

๓.๗๖

ดี

๒๗

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๓.๘๑

๓.๘๑

ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓.๙๙

๓.๙๙

ดี
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• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์และคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหํงชาติเป็นคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน การพัฒนาอัตลักษณ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ต๎องการ
ให๎เกิดแกํนิสิตสามารถดาเนินการผํานการออกแบบการเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแตํการพัฒนาหลักสูตร
ฝุายวิชาการจึงควรกาหนดนโยบายให๎หลักสูตรทุกระดับกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู๎ครอบคลุมอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งทาให๎ทุกคณะสามารถดาเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ตามแนวทางที่เหมาะสมกับหลักสูตรแตํละ
ระดับ และเป็นกลไกหนึ่งที่ทาให๎พัฒนาอัตลักษณ์นิสิตได๎อยํางทั่วถึง
(๒) การพิจารณากาหนดให๎การพัฒนาอัตลักษณ์เป็นมาตรการสํงเสริมภายใน ฝุายวิชาการควร

พิจารณากาหนดนโยบายแกํทุกหลักสูตรโดยให๎อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นสํวนหนึ่งของมาตรฐานผลการเรียนรู๎
ซึ่งทุกคณะสามารถดาเนินการแยกจากมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการตั้งแตํการพัฒนาหลักสูตร กาหนด ผล
การเรียนรู๎ การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรํวมกับการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยควรกาหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และ ประเมินคุณลักษณะนิสิตตาม
อัตลักษณ์ด๎วยวิธีการตําง ๆ เป็นระยะอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ สามารถใช๎รํวมกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู๎ ซึ่งทุกหลักสูตรต๎องดาเนินการเป็นประจาทุกภาคการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ซึ่งทาให๎ทุกคณะสามารถดาเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ตามแนวทางที่เหมาะสมของแตํละหลักสูตร
และพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตอยํางทั่วถึง
(๓) ฝุายกิจการนิสิตควรกาหนดให๎คุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นเปูาประสงค์

หนึ่งของนโยบายพัฒนานิสิต ซึ่งจะทาให๎การขับเคลื่อนการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถาบันที่เกิดขึ้นแกํผู๎เรียนมี
การดาเนินการอยํางเป็นรูปธรรม โดยกาหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงอัตลักษณ์เป็นตัวบํงชี้ประเมิน
ความสาเร็จการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ เพื่อกากับ ติดตามการดาเนินงานของทุกคณะ และมีการประเมิน
คุณลักษณะนิสิตชั้นปีตําง ๆ ตามอัตลักษณ์
(๔) ฝุายวิชาการและฝุายพัฒนานิสิตควรเป็นหนํวยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาอัตลักษณ์ โดย

ควรสร๎างความเข๎าใจ ความหมายและความสาคัญอัตลักษณ์แกํสมาชิกทุกกลุํมของมหาวิทยาลัย อยํางทั่วถึง
เพื่อให๎สมาชิกทุกกลุํมมีสํวนรํวมและได๎รับการพัฒนาอัตลักษณ์ เชํน กิจกรรมโดยสโมสร/ชมรมนิสิต การจัด
กิจกรรมคํายอาสา ปลูกปุา การรักษาสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์พลังงาน การประกวดแผน ธุรกิจ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่สามารถพัฒนาอัตลักษณ์ได๎เป็นอยํางดี สาหรับกลุํมบุคลากรสนับสนุนวิชาการควรนาการจัดการ
ความรู๎ประเด็นการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือพัฒนาอัตลักษณ์
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
มหาวิทยาลัยกาหนดเอกลักษณ์ “ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุํงสร๎างศาสตร์แหํงแผํนดิน
เพื่อความกินดีอยูํดีของชาติ ” (Kasetsart University Create Knowledges of the Land for
Well - being of Nation) โดยให๎ความสาคัญการพัฒนาไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ กาหนด
กลยุทธ์มุํงเน๎นการเสริมสร๎างศักยภาพและขีด ความสามารถ ในการวิจัยที่นาไปสูํการพัฒนาสูํความเป็นเลิศ
ในสาขาวิชาตําง ๆ ประกอบด๎วยกลยุทธ์ด๎านวิจัย ด๎านพัฒนาบุคลากร ด๎านงบประมาณและสิ่งสนับสนุน
การวิจัย และด๎านบริหารงานวิจัย ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได๎รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย บุคลากร มีสํวนรํวมปฏิบัติตามกลยุทธ์ผํานระบบบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ใน
ระดับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการ วิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบ
การจัดทาแผนภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการวิจัยประจาคณะ จัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยของอาจารย์ นอกจากนี้ เพื่อให๎นิสิตมีสํวนรํวมการปฏิบัติตามกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ผลประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามจุดเน๎นหรือ จุดเดํนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ คําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ๔.๒๕ (คะแนนเต็ม ๕)
การดาเนินงานตามจุดเน๎นหรือจุดเดํน และความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสังคม เชํน การวิจัยและออกแบบวัสดุที่มีโครงสร๎างระดับนาโนเมตรและผลงาน
วิจัยนาโนซีโอไลต์ที่เป็นสารประกอบสาคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เทคโนโลยีการปรับปรุง
พันธุ์ ข๎าวหอม ผลงานตารับอาหารไกํสมุนไพรขมิ้นชันปูองกันการติดเชื้อไวรัสในไกํ ซึ่งผลงาน วิจัยดังกลําว
ทาให๎เกษตรกรพัฒนาผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ รวมถึการน
ง าไปใช๎
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม จากการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได๎รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ เชํน การยอมรับในฐานะเป็น
กลุํมวิจัยซีโอไลต์ชั้นนาของโลก รางวัลเทคโนโลยีดีเดํน จาก สวทช. รางวัลประดิษฐ์คิดค๎นจากสานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหํงชาติ เป็นต๎น
การพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันมีการดาเนินงาน
๕ ข๎อ เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๕ คะแนน
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หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

หมายเหตุ : ไมํมีผลการดาเนินงานระดับคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติไมํประเมินระดับคณะ
• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด๎าน และมีเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงได๎รับความไว๎วางใจจากหนํวยงานตําง ๆ มีเทคโนโลยี
และการอานวยความสะดวกแกํนักวิจัย มีเครือขํายสารสนเทศเผยแพรํผลงาน และมีศูนย์สารสนเทศทาง
การเกษตรแหํงชาติ ที่พัฒนาเครือขํายสารสนเทศที่มีความรํวมมือกับองค์การของสหประชาชาติ และเครือขําย
ความรํวมมืออีก ๒๖๘ ศูนย์ทั่วโลก
เพื่อให๎การขับเคลื่อนการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยสอดคล๎องกับ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ โดยกาหนดให๎ทุกคณะมี
การดาเนินงานพัฒนาเอกลักษณ์รํวมกับมหาวิทยาลัยผํานพันธกิจการวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของทุกคณะ
• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกาเนิดด๎วยเจตนารมณ์เพื่อการจัดการศึกษาด๎านเกษตรศาสตร์ และ
ตอบสนองตํอรากฐานของประเทศชาติ ในอดีตถือวําเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแหํงเดียวที่มีเอกลักษณ์ใน
การเป็นที่พึ่งของแผํนดินในด๎านการพัฒนาศาสตร์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม การกาหนดเอกลักษณ์
ดังกลําวสอดคล๎องกับปณิธานและวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
(ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
มหาวิทยาลัยกาหนดประเด็นชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายในสถาบันประเด็น
ที่เกี่ยวข๎องกับ “ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม”
มหาวิทยาลัยมีนโยบายโครงการวิทยาเขตสีเขียว ( KU Green Campus) เพื่อแก๎ปัญหา
ด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม โดยการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล๎อม มีศูนย์เรียนรู๎และปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพลังงานและสิ่งแวดล๎อมเพื่อชุมชน มก. สานักหอสมุด ซึ่งทั้งสองหนํวยงานมีการดาเนินงาน
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อมตามวงจรคุณภาพ การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนทุกตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
การดาเนินการด๎านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล๎อม มีการดาเนินงานที่สอดคล๎อง
กับการดารงชีวิตประจาวัน เชํน การใช๎รถจักรยานทาให๎ลดรายจํายและการใช๎พลังงาน สภาพแวดล๎อมภายใน
มหาวิทยาลัยมีความเป็นระเบียบ สํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม สํงผลตํอคุณภาพชีวิตนิสิตและบุคลากร ทาให๎
มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของนิสิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้ โครงการ
ตําง ๆ ภายใต๎โครงการวิทยาเขตสีเขียว เป็นต๎นแบบแกํสถาบันอุดมศึกษาหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชน โดยเป็นศูนย์การเรียนรู๎ การฝึกอบรม การถํายทอดทางวิชาการด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อมชุมชน
ซึ่งมีสถาบันการศึกษา และหนํวยงานภายนอกนาไปประยุกต์ใช๎ในหนํวยงาน
การดาเนินงานด๎านการชีน้ า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายใน ประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับ
“ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม” มีการดาเนินงาน ๕ ข๎อ เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๕.๐๐ คะแนน
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก
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• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยกาหนดประเด็นชี้นา ปูองกัน แก๎ปัญหาภายในสถาบัน เป็นประเด็นที่สังคมให๎
ความสาคัญ และพยายามสร๎างความตระหนักในความสาคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ทุกคนในฐานะที่
เป็นพลเมืองโลก จึงมีหน๎าที่และความรับผิดชอบตํอการใช๎ การบารุงรักษา และการปูองกันโครงการ/กิจกรรม
ทีด่ าเนินการเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งชีวิตประจาวันของนิสิตและ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติได๎จริง จึงควรขยายขอบเขตโครงการไปกลุํมบุคคลตําง ๆ ให๎ทั่วถึง เพื่อปลูกฝังและ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาคมเกษตรศาสตร์
(๑) มหาวิทยาลัยควรกาหนดประเด็นด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นระดับนโยบาย ซึ่งจะ

ทาให๎มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของทุกหนํวยงาน
(๒) ควรกาหนดนโยบายให๎ทุกคณะ/หนํวยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ด๎านทรัพยากร

และสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎ทุกหนํวยงานมีการปฏิบัติอยํางจริงจังและทั่วถึง นอกเหนือจากการมอบหมายให๎
หนํวยงานกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู๎รับผิดชอบซึ่งไมํสามารถดาเนินการได๎อยํางทั่วถึงเนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีพื้นที่กว๎างขวาง และมีวิทยาเขตในภูมิภาค ๓ แหํง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
(ตัวบํงชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
คะแนนประเมิน ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
มหาวิทยาลัยกาหนดประเด็นชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายนอกสถาบันประเด็น
“การเกษตร”
การดาเนินงานด๎านการชีน้ า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายนอกประเด็น “การเกษตร”
ของมหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์ จากการดาเนินงานของศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุาง
แหํงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทาโครงการนารํองนิคมการเกษตรข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่นิคม
สหกรณ์แมํสอด จังหวัดตาก โดยมีความรํวมมือจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน มากกวํา ๑๐ หนํวยงาน
ตามแผนดาเนินการ พ.ศ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ จากปัญหาผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํคํอนข๎างต่า ทาให๎เกษตรกรประสบ
ปัญหารายได๎ โดยสนับสนุนด๎านวิชาการ เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ จัดทาแปลงสาธิต แปลงทดสอบเพื่อ
สาธิตเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีกิจกรรมงานวันเก็บเกี่ยวข๎าวโพด (Field Day) ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของแผน เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรและตอบข๎อซักถาม ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน พบวํา
เกษตรกรมีปัญหาอื่นรํวมด๎วย เชํน แมลง ดินเปรี้ยว ศูนย์วิจัยจึงปรับเปลี่ยนการดาเนินการระยะที่ ๒ และ
๓ โดยจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับปัญหาที่พบ ทั้งนี้ตามแผนการพัฒนานิคมการเกษตรกาหนดเปูาหมาย
ด๎านจานวนเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ จานวนแปลงสาธิต และการลดต๎นทุนการผลิต ซึ่งบรรลุเปูาหมายสูงกวํา
ที่กาหนดไว๎ทุกตัวชี้วัด
ศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุางแหํงชาติมีการดาเนินการ โดยได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงาน
ด๎านการเกษตรจาก ภาครัฐและ เอกชน ตั้งแตํระดับการกาหนดนโยบายการเกษตร การนานโยบายไปสูํการ
ปฏิบัตโิ ดยหนํวยงานที่รับผิดชอบตลอดจนภาคเอกชนที่เป็นผู๎จัดหาและจาหนํายเมล็ดพันธุ์ ได๎แกํ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมสํงเสริม สหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด
ปศุสัตว์
จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ชลประทานจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน พาณิชย์จังหวัด ผู๎จาหนํายเมล็ดพันธุ์
การทางานแบบบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทาให๎ศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุางแหํงชาติ
เป็นศูนย์การเรียนรู๎ด๎านการเกษตร ซึ่งมีการปฏิบัติและนาไปใช๎ได๎จริง เป็นประโยชน์แกํนักวิชาการ อาจารย์
และนิสิต ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์แมํสอดมีการรวมกลุํม เรียนรู๎ รํวมแก๎ปัญหา ทาให๎กลุํมเกษตรกร
ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความเข๎มแข็ง สามารถใช๎แนวทางการปูองกันแทนการแก๎ปัญหา ตามแนวทาง
การเกษตรแบบยั่งยืน เชํน การเลือกพื้นที่ การกาหนดฤดูกาลการปลูก และการให๎ความรู๎ด๎านกระบวนทาง
การตลาด ทาให๎ผลผลิตมีคุณภาพและมีจานวนเพิ่มขึ้น การใช๎ทรัพยากรอยํางเหมาะสม และมีรายได๎เพิ่มขึ้น
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ความสาเร็จของศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุางแหํงชาติในฐานะผู๎สนับสนุนการขับเคลื่อนนิคมการเกษตร พืช
อาหารและพลังงานทดแทนในนิคมการเกษตร“ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ” โดยได๎รับเกียรติบัตรจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
การดาเนินงานประเด็นชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมภายนอกสถาบัน ประเด็น
“การเกษตร” มีการดาเนินงาน ข๎อ ๑ – ๕ เทียบคะแนนประเมิน เทํากับ ๕.๐๐ คะแนน
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
การกาหนดมาตรการสํงเสริมภายนอกสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การกํอตั้งและความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
ยังมีเกษตรกรจานวนหนึ่งที่ประกอบอาชีพการเกษตร
แบบดั้งเดิม จึงต๎องการความชํวยเหลือจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัย อยํางไรก็ตาม พื้นที่ การเกษตรที่
กระจายอยูํทั่วประเทศ และพืชผลการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจยังมีอยูํเป็นจานวนมาก มหาวิทยาลัย เป็น
แหลํงรวมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญการเกษตรเฉพาะด๎านหลายสาขา จึงเป็นที่พึ่งสาคัญของประเทศ
และเกษตรกร มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบทบาทการชี้นาด๎านการเกษตรของประเทศ นอกเหนือจากการ
ค๎นคว๎า วิจัยบนพื้นฐานพืชเศรษฐกิจที่เพาะปลูกกันทั่วไป เพื่อพัฒนาผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ ให๎เป็นพืช
เศรษฐกิจตํอไป
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๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕.๑ ผลการรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะหรือหนํวยงานเทียบเทําคณะที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม จานวน ๒๗ คณะ จาก ๔ วิทยาเขต ได๎แกํ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขต
ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยรายงานผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานตัวบํงชี้ที่ ๖ ระดับสถาบัน รวมผลการดาเนินงานของหนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการวิจัย
๗ หนํวยงาน ได๎แกํ ๑) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ๒) สถาบัน
ค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๓) สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ๔) สถาบัน วิจัยและ
พัฒนา กาแพงแสน ๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๗) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค๎นคว๎าพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๓๐๓๔ ลงวันที่
๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ที่
มศ ๐๐๐๒/๑๓๐๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
มีมติไมํประเมินตัวบํงชี้อัตลักษณ์และตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริใมนระดับคณะ รวม ๓ (+ ๑) ตัวบํงชี้ ได๎แกํ
๑) ตัวบํงชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๒) ตัวบํงชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
๓) กลุํมตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริม ๒ ตัวบํงชี้ ได๎แกํ
๓.๑) ตัวบํงชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมประเด็นภายในสถาบัน:
ประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
๓.๒) ตัวบํงชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมประเด็นภายนอกสถาบัน
: ประเด็นการเกษตร
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎คําคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินระดับสถาบันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคําคะแนนเฉลี่ยตัวบํงชีต้ ามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้
เทํากับ ๔.๔๗ คุณภาพระดับดี และคําคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้ (๑๘ + ๒ ตัวบํงชี้) เทํากับ ๔.๕๑ คุณภาพ
ระดับดีมาก และทุกคณะมีผลประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานไมํต่ากวําระดับดี
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คณะที่มีผลประเมินตัวบํงชี้พันธกิจหลัก (๑๑ ตัวบํงชี้) ระดับ “ดีมาก” คําคะแนนเฉลี่ยระหวําง
๔.๕๔ - ๔.๘๒ และมีผลประเมินทุกตัวบํงชี้ (๑๘+๒ ตัวบํงชี้) ระดับ “ดีมาก” คําคะแนนเฉลี่ยระหวําง
๔.๕๕ - ๔.๗๑ จานวน ๔ คณะ คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.๘ ของจานวนคณะที่รับการประเมิน ซึ่งมีคําคะแนนเฉลี่ย
ตัวบํงชี้พันธกิจหลัก (๑๑ ตัวบํงชี้) และคําคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้ (๑๘ ตัวบํงชี้) ตามลาดับ ดังนี้ ๑) คณะ
วิทยาศาสตร์ คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑ และ ๔.๗๑ ๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๒
และ ๔.๖๕ ๓) คณะเกษตร กาแพงแสน คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑ และ ๔.๖๘ และ
๔) คณะเกษตร
คําคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๖ และ ๔.๕๕
สาหรับ ๒๓ คณะ มีคําคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตัวบํงชี้พันธกิจหลัก (๑๑ ตัวบํงชี้) ระหวําง
๓.๕๑ – ๔.๔๑ และคําคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบํงชี้ (๑๘ ตัวบํงชี้) ระหวําง ๓.๕๑ - ๔.๔๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได๎รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอก รอบสาม ตามเกณฑ์ที่
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กาหนด
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๑ ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๑.๒ ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑
คะแนนผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
๒.๑ จานวนคณะหรือหนํวยงานเทียบเทําทั้งหมดที่ได๎รับการประเมิน
๒.๒ จานวนคณะหรือหนํวยงานเทียบเทําที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
สรุป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการประเมิน
๔.๔๗
๔.๕๑
๒๗
๒๗

 ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านการผลิตบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) ควรทบทวนจานวนการรับนิสิตปริญญาตรีให๎อยูํในสัดสํวนที่เหมาะสม และเพิ่มสัดสํวน
การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนาไปสูํมหาวิทยาลัยวิจัยตํอไปในอนาคต ทั้งนี้ การกาหนดจานวนรับ
นิสิตภาคปกติหรือภาคพิเศษ ควรนาผลการดาเนินงานตามพันธกิจ สัดสํวนอาจารย์ที่ปรึกษาตํอจานวนนิสิต
และคุณภาพอาจารย์มาเป็นข๎อมูลประกอบการวางแผนการรับนิสิตแตํละปี เพื่อให๎ผลการดาเนินงานตาม
พันธกิจทุกด๎านมีความสมดุลและเป็นไปอยํางมีคุณภาพ
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(๒) ควรทบทวนหลักสูตรภาษาไทยบางหลักสูตรให๎เป็นหลักสูตร ๒ ภาษา ( Bilingual) โดยมี
ภาษาอังกฤษควบคูํในหลักสูตร เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนนิสิตในภูมิภาคอาเซียน( ACTS : ASEAN Credit
Transfer System) แทนการสร๎างหลักสูตรนานาชาติ (International Program)
(๓) ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
ในระดับชาติและนานาชาติ ในบางคณะยังมีน๎อย ควรสํงเสริมให๎ผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข
ตีพิมพ์ผลงานเพิ่มขึ้น และผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตีพิมพ์หรือเผยแพรํผลงานในระดับนานาชาติ
เพื่อแสดงสมรรถนะผู๎สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดยมีกระบวนการเตรียมความพร๎อมนิสิตกํอนที่จะเริ่มกระบวนการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ รวมทั้ง
ทบทวนนโยบายการคัดเลือกนิสิตเข๎าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช๎ผลการทดสอบความรู๎ภาษาอังกฤษ
เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการรับเข๎าศึกษา
(๔) ควรสํงเสริมให๎มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามแกํนิสิตมากขึ้น หรือให๎นิสิตมีสํวนรํวมใน
การบริการวิชาการ เพื่อนาความรู๎ไปประยุกต์และจะเป็นประโยชน์ตํอการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
(๕) ควรผลิตบัณฑิตที่สอดคล๎องกับเอกลักษณ์และความเป็นเลิศทางเกษตรที่สนองตอบ
ความต๎องการของสังคมและประเทศ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) งานวิจัยจานวนมากสามารถประยุกต์ให๎เกิดคุณคํา และประโยชน์สูํสังคมทั้งเชิงพานิชย์
ตลอดจนการแก๎ไขปัญหาสังคม จึงควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันและวิทยาเขต เพื่อเป็นศูนย์รวม
งานวิจัยเชิงประยุกต์ที่นาไปสูํการจดสิทธิบัตร และการทดสอบในห๎องปฏิบัติการธุรกิจ Business
(
Incubator
Lab) จนขยายผลสูํสังคมธุรกิจและสังคม ตลอดจนความเป็นอยูํในระดับชุมชน ท๎องถิ่น ประเทศ และสังคม
โลก ควร พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ในเชิงผลกระทบ เชํน ศูนย์บํม
เพาะธุรกิจ มก. ควรติดตามผลการดาเนินงานหลังการเป็นบริษัทเต็มรูปแบบ
(๒) ควรมีแผนรณรงค์และสนับสนุนงานวิจัยในกลุํมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให๎มี
งบประมาณ และปัจจัยสนับสนุน เพื่อสํงเสริมศักยภาพของคณาจารย์และนักวิจัย เชํน มีหนํวยวิจัยด๎าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต๎น
(๓) ควรกาหนดนโยบายด๎านการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและ
ของโลก
(๔) มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบการสนับสนุนการแตํงตารา หนังสือ โดยกาหนดให๎มี
การประเมินคุณภาพตารา หรือหนังสือที่ได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เป็นไปในแนวทางเดียวกับ
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การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการที่ขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ เพื่อเป็นสํวนหนึ่งของมาตรการด๎าน
การเพิ่มจานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีพันธกิจด๎านการบริการวิชาการ ควรกาหนดให๎มี
กิจกรรมที่ผู๎รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเสนอผลการดาเนินโครงการปีการศึกษาที่ผํานมา เพื่อ
แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้ง
ข๎อเสนอแนะการนาความรู๎และประสบการณ์ไปพัฒนาการเรียนการสอน หรือนาไปสูํการกาหนดคาถามการ
วิจัยที่ชํวยแก๎ปัญหาแกํชุมชน
(๒) มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายหรือมอบหมายให๎ทุกคณะวิชาดาเนินการด๎านการบริการ
วิชาการแกํสังคมภายนอก เชํน ชุมชนด๎อยโอกาสที่ไมํสามารถพึ่งพาตนเองได๎ เป็นต๎น ตามศาสตร์และ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน /องค์กรอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง โดยกาหนด
เปูาหมายด๎านชุมชน “ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน หรือ ๑ ภาควิชา ๑ ชุมชน ”
(๓) ฝุายวิชาการควรเพิ่มเติมหัวข๎อการนาความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมา
พัฒนาการเรียนการสอนไว๎ในรายละเอียดของรายวิชา มคอ. ๓
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมด๎านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้ง
ศาสนา ประเพณีตามเทศกาล ประเพณีท๎องถิ่น พิธีกรรม และการสํงเสริมผํานรูปแบบอื่น ๆ เชํน พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรม การอบรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น การแสดงดนตรี บัตรอวยพร เป็นต๎น เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์
พันธกิจการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรกาหนดเปูาหมายพันธกิจการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมระดับสถาบันให๎ชัดเจน โดยอยํางน๎อยควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด๎านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามมาตรฐานของ การดาเนินการตามภารกิจของ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให๎ คณะมีแนวทาง
การดาเนินงาน กาหนดรูปแบบการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม และกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล๎องกับ
เปูาหมายตามมาตรฐานภารกิจ ซึ่งในบางเปูาประสงค์อาจใช๎กิจกรรมตามประเพณี เป็นเครื่องมือที่นา
ไปสูํเปูาประสงค์ เชํน กิจกรรมไหว๎ครูที่กาหนดให๎จัดพานไหว๎ครู โดยใช๎เฉพาะวัสดุที่ ยํอยสลาย นอกจากจะ
เป็นวัฒนธรรมและประเพณีของชาติที่แสดงความระลึกถึงผู๎ที่ประสิทธิ์ประศาสน์วิชา และจรรโลงความดีงาม
ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ทั้งยังเป็นเครื่องมือสร๎างวัฒนธรรม ความรับผิดชอบตํอสังคม
ด๎านสิ่งแวดล๎อม นอกจากนี้ คณะอาจกาหนดวัฒนธรรมที่ต๎องการสํงเสริมซึ่งสอดคล๎องกับวิชาชีพ และพัฒนา
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โครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมดังกลําวแกํนิสิต รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดประเมินความสาเร็จ
ที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
(๒) คณะในวิทยาเขต เชํน คณะด๎านการเกษตรควรใช๎โอกาสการเข๎าถึงชุมชนการเกษตรและ
เกษตรกรในภูมิภาค เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตด๎านการเกษตร เพื่อการทานุบารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชุมชนและท๎องถิ่น เพิ่มเติมจากการจัดโครงการ/กิจกรรมตามประเพณี หรือวันสาคัญทางศาสนา
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) มหาวิทยาลัยควรให๎ความสาคัญเรํงดํวนด๎านการพัฒนาคณาจารย์ โดยสํงเสริม กระตุ๎น
และจัดทาแผนรณรงค์ให๎อาจารย์มีความกระตือรือร๎นในการขอตาแหนํงทางวิชาการ เชํน การสํงเสริมให๎
คณาจารย์ที่ยังไมํมีตาแหนํงวิชาการเข๎ารํวมกับกลุํมคณาจารย์หรือหนํวยวิจัยยํอย ตําง ๆ (RG : Research
Groups และ RU Research Units) และการจัดให๎มีสิทธิประโยชน์ตําง ๆ ที่พึงได๎รับ
(๒) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสัดสํวนอาจารย์ตํอจานวนบุคลากรสนับสนุนวิชาการให๎อยูํใน
สัดสํวนที่เหมาะสม เพื่อให๎อาจารย์มีภาระงานตามพันธกิจครบถ๎วนอยํางมีคุณภาพ
(๓) ควรปรับปรุงกระบวนการขอตาแหนํงทางวิชาการของอาจารย์ให๎รวดเร็วขึ้น โดยรวบรวม
ปัญหาการดาเนินการในกระบวนการขอตาแหนํงทางวิชาการ หรือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการ ขั้นตอน
และระยะเวลาการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงาน รวมทั้งกาหนด
มาตรการอื่นควบคูํกับการปรับปรุงการดาเนินงาน เชํน การพัฒนาคุณภาพผลงานผู๎ขอกาหนดตาแหนํง
(๔) ความชัดเจน ด๎านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
บางหลักสูตรระหวํางคณะกับบัณฑิตวิทยาลัยยังมีความสับสน มีผลให๎ข๎อมูลพื้นฐานมีความคลาดเคลื่อน ซึ่ง
เป็นปัญหาในระดับที่ไมํรุนแรง หากแตํในระยะยาวความสับสนดังกลําวจะสํงผลกระทบตํอการบริหารหลักสูตร
ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญตํอคุณภาพบัณฑิต เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติกาหนดให๎
กลไกการบริหารหลักสูตรเป็นกลไกสาคัญในการจัดการเรียนการสอนให๎เป็นมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจึงควร
กากับให๎คณะและหนํวยงานมี ภารกิจตามที่กาหนดไว๎ตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ ข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัย
(๕) ควรจัดให๎กรรมการสภามหาวิทยาลัยพบกับผู๎แทนนิสิตแตํละคณะ เพื่อรับฟังความเห็นและ
ความต๎องการของนิสิต
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(๖) การรณรงค์ให๎การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและเป็นวิถีชีวิต โดย
เริ่มจากระบุคุณภาพการปฏิบัติงานทุกตาแหนํงให๎ชัดเจน เชํน การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะ
เวลาแตํละขั้นตอน สาหรับบุคลากรสายวิชาการกาหนดให๎จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแหํงชาติ เนื่องจากเป็นกลไกการนานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปสูํการปฏิบัติ
อยํางเป็นรูปธรรม โดยจัดการเรียนการสอนตามวงจรคุณภาพPDCA)
(
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นต่าการประกัน
คุณภาพระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
(๗) การติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน โดยให๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของแผนปฏิบัติงานประจาปี ซึ่งต๎องประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปี อยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง
เพิ่มเติมจากการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ที่มีการประเมินอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง
ซึ่งเอื้อตํอการกากับติดตามการนาผลประเมินไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ และสามารถทบทวนแผนปฏิบัติการ
ได๎ในปีเดียวกัน ขณะที่การประเมินแผนกลยุทธ์ดาเนินการปีละครั้ง การนาผลประเมินไปปรับปรุงจะ เกิดขึ้น
ในรอบปีถัดไป
ด้านอัตลักษณ์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) ควรทบทวนปรัชญาและปณิธานโดยคานึงถึงรากเหง๎าและแกํนแท๎ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่กํอตั้งปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จนถึงปัจจุบันรํวม ๖๘ ปี ซึ่งสร๎างผลงานด๎านการเกษตร เป็นที่
ประจักษ์ของสังคมไทยและสังคมโลกมาช๎านาน เพื่อบูรณาการสูํอัตลักษณ์ของสถาบันตํอไป
(๒) ควรทบทวนวิสัยทัศน์ที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์
อยํางเป็นรูปธรรม เพื่อบูรณาการสูํการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถาบัน
(๓) ควรเรํงจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เพื่อนาไปสูํการขยายผล
การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันสูํระดับคณะอยํางเป็นรูปธรรม
(๔) ควรมอบหมายหรือกาหนดเป็นนโยบายให๎คณะวิชาดาเนินการพัฒนาอัตลักษณ์และกาหนด
เอกลักษณ์ของคณะ โดยให๎การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เป็นสํวนหนึ่งของมาตรฐานผลการเรียนรู๎
ของหลักสูตร และทุกคณะดาเนินการรํวมกับมหาวิทยาลัย ตั้งแตํการพัฒนาหลักสูตร และนาไปออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทาให๎อาจารย์มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์จึงเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และเข๎าถึงนิสิต
รายบุคคลอยํางเป็นรูปธรรม โดยกาหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และประเมินคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์รํวมกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน หรือประเมินคุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์
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เป็นระยะอยํางตํอเนื่อง และนาผลประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาอัตลักษณ์ รวมทั้งมีการบูรณาการการจัด
การเรียนการสอนรํวมกับการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
(๕) ฝุายวิชาการควรมีนโยบายนาระบบตรวจสอบความซ้าซ๎อนของวิทยานิพนธ์ที่รองศาสตราจารย์
ดร.อัศนีย์ กํอตระกูล ผู๎อานวยการศูนย์ความรู๎เฉพาะด๎านวิศวกรรมความรู๎และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได๎รับทุนวิจัยพัฒนาซอฟ์ทแวร์ จาก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ โดยกาหนดเกณฑ์ด๎านความคล๎ายกันของเอกสารที่
ตรวจสอบจากระบบตรวจสอบ ความคล๎ายกันของเอกสารอิเล็กทรอกนิกส์ (Anti - Kobpae) เพื่อให๎
กระบวนการวิทยานิพนธ์และ ผลงานวิทยานิพนธ์แสดงอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย “ สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์
สามัคคี ”
ด้านมาตรการส่งเสริม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

มหาวิทยาลัยควรพิจารณานโยบายให๎ทุกคณะพิจารณากาหนดประเด็นชี้นา ปูองกัน แก๎ปัญหา
ที่สอดคล๎องกับบริบทของคณะ เนื่องจากมาตรการภายในเป็นสิ่งที่สามารถกาหนดได๎บนความจาเป็นหรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัยแตํละชํวงเวลา
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๕.๒ ผลการรับรองมาตรฐานระดับคณะ
๑) คณะเกษตร
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๔.๖๖
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ,
๔.๕๕
๑๖.๑ , ๑๗ , ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะเกษตร
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
บัณฑิตคณะเกษตรเป็นที่ยอมรับและต๎องการของตลาดแรงงาน เป็นผู๎มีความรู๎ในเชิงวิชาการ มี
ความมุํงมั่น สานึกดี และสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดี อยํางไรก็ตามควรเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในเรื่อง
การพัฒนาความรู๎และการนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎กับสถานการณ์ตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพและสร๎างสรรค์
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) คณะมีคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพด๎านการวิจัย สามารถหา

ทุนวิจัยจากแหลํงทุนตําง ๆ และมีความโดดเดํนด๎านเครื่องมือและห๎องปฏิบัติกทีาร่ทันสมัย ทาให๎มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์จานวนมาก คณะควรพัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการวิจัยของคณะให๎ครบถ๎วน ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน
เพื่อใช๎เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการการวิจัย
(๒) คณะมีผลงานวิชาการในรูปตาราจานวนน๎อย ควรสนับสนุนการพัฒนาตาราจากเอกสาร

คาสอน และได๎รับการสนับสนุนการตีพิมพ์จากสานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะเกษตรมีกิจกรรมบริการวิชาการให๎กับชุมชนจานวนมาก เพื่อการพัฒนาชุมชนอยํางตํอเนื่อง
และถาวร คณะควรพัฒนาระบบติดตามผลการบริการวิชาการให๎กับชุมชน เพื่อให๎ชุมชนเป็นตัวอยํางแนวทาง
พัฒนาให๎กับชุมชนอื่นตํอไป
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะเกษตรมีการสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอยํางเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกข๎าว เชํน การลงแขกทานา
เกี่ยวข๎าว การทาขวัญข๎าว เป็นต๎น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการเกษตร
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
การจัดทารายงานการประเมินตนเองควรแสดงพัฒนาการจากผลการประเมินรอบที่แล๎ว โดย
วิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็งแตํละตัวบํงชี้
๒) คณะบริหารธุรกิจ
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔)
๓.๘๖
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔ ๑๒
๓.๘๒
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒
สรุป คณะบริหารธุรกิจ
 ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีจานวนน๎อย และ การตีพิมพ์
จานวนหนึ่งไมํเป็นตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม คณะควรสํงเสริม การตีพิมพ์ผลงาน
นิสิตหลักสูตร แผน ข โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรํผลงานผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกกลั่นกรอง เพื่อให๎บุคคลภายนอกสามารถเข๎าถึงได๎
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

มีทุนวิจัยสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกอยํางเพียงพอ ควรกระจายทุนวิจัยให๎ทั่วถึง โดยอาจ
อยูํในรูปชุดโครงการวิจัย
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะควรดาเนินการวางแผนงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์อยํางเป็น
รูปธรรม โดยบูรณาการรํวมกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน
(๒) คณะควรพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยอิงมาตรฐานการประเมิน
ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) คณะมีการให๎บริการวิชาการที่สนองความต๎องการของชุมชน โดยผํานหนํวยงานหรือองค์กร

ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง คณะควรจัดทาแผนบริการวิชาการแกํสังคมโดยเน๎นการมีสํวนรํวมขององค์กรเครือขําย
เพื่อพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน
(๒) การนาความรู๎และ ประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปพัฒนาก ารเรียนการสอนและ

การวิจัย ยัง ไมํสามารถดาเนินการครอบคลุมทุกกิจกรรมการบริการวิชาการ คณะควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การนาความรู๎และประสบการณ์ จากการ บริการวิชาการ ไปพัฒนาก ารเรียนการสอนและ
การวิจัย เพื่อให๎การบริการวิชาการทุกครั้งเป็นประโยชน์ตํอนิสิต
(๓) คณะควรให๎ความสาคัญตํขัอ้นตอนการประเมิน (Check) และนาผลไปปรับปรุง (Act) โดยเฉพาะ

ระดับแผนงาน ตามการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ P( DCA) จากการมีสํวนรํวมของชุมชนหรือองค์กร
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) การบรรลุเปูาหมายตามแผนเป็นเพียงการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการ คณะ
ควรกาหนดตัวบํงชี้และเปูาหมายความสาเร็จของแผนให๎สอดคล๎องกับเปูาประสงค์ตามพันธกิจ และประเมิน
ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์โครงการ
(๒) การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่แสดงการดาเนินการตามนโยบาย แผน
รวมถึงระบบและกลไกการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรมยังไมํครบถ๎วน โดย ไมํปรากฏ
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หลักฐานวําเกิดผลจากการปฏิบัติได๎อยํางแท๎จริง คณะควรพัฒนาและสํงเสริมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมให๎เกิด
สุนทรียภาพ จากการวางแผนกิจกรรมรํวมกัน โดยให๎นิสิตและบุคลากร รํวมมือรํวมใจกันทุกระดับและทุก
ภาคสํวน เพื่อให๎เกิดการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมอยํางแท๎จริง
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ไมํปรากฏการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน
โอกาส และอุปสรรค และไมํปรากฏการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนคณะควรวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส
และอุปสรรค เพื่อเป็นข๎อมูลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ปี และประเมินความสาเร็จ
ของแผนไมํน๎อยกวํา ๒ ครั้งตํอปี
(๒) การพัฒนาอาจารย์ให๎มีตาแหนํงทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดยคณะต๎องให๎
ความสาคัญแผนพัฒนาอาจารย์อยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ รวมทั้งมีระบบการธารงรักษาอาจารย์ที่มีความรู๎
ความสามารถ
ด้านอัตลักษณ์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะควรนาผลประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ไปปรับปรุงแผนพัฒนาอัตลักษณ์ เพื่อให๎นิสิต
และบัณฑิตมีคุณลักษณะโดดเดํน ตามอัตลักษณ์ (IDKU)
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๓) คณะประมง
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๔.๓๕
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒
๔.๒๘
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะประมง
 ได้รับการ
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะประมงมีโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและตํางประเทศ นิสิตมีประสบการณ์
การทางาน และมีบัณฑิตทางานในตํางประเทศ คณะ ควรดาเนินงานโครงการสหกิจศึกษาอยํางตํอเนื่อง
และขยายประเทศเครือขํายให๎มากยิ่งขึ้น
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
คณะประมงมีการผลิตเอกสารวิชาการที่เป็นตาราและหนังสือคํอนข๎างน๎อย ควรสร๎างระบบและ
กลไกเพื่อเพิ่มจานวนตารา ในด๎านบทความวิชาการ พบวํา คณะมีบทความวิชาการจานวนมาก แตํมีบทความ
จานวนหนึ่งตีพิมพ์ไมํสอดคล๎องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม คณะควรเผยแพรํและสร๎าง
ความเข๎าใจคุณภาพแหลํงตีพิมพ์ประเภทตําง ๆ เพื่อแสดงสมรรถนะนักวิชาการ ซึ่งมีหน๎าที่สร๎างองค์ความรู๎
ที่ทันสมัย
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะประมงมีการจัดกิจกรรมด๎านบริการวิชาการให๎กับชุมชนตําง ๆ เชํน อาเภอศรีราชา ชุมชน
ตามํองลายอยํางตํอเนื่องและยาวนาน เป็นที่ยอมรับของชาวบ๎าน สถานประกอบการ ข๎าราชการในท๎องถิ่น
สามารถพัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน อีกทั้งกํอให๎เกิดรายได๎แกํคณะ
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
คณะประมงควรมีการสํงเสริมและอนุรักษ์ พัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมท๎องถิ่นด๎านการประมง
เชํน วัฒนธรรมชาวเล ภูมิปัญญาการใช๎เครื่องมือการทาประมง เพื่อสืบสานวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน
ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณาจารย์ บุคลากร นิสิตสามารถดาเนินการและสํงเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได๎อยําง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่มีความสุข บุคลากรมีความพอใจในการทางาน คณะควรพัฒนา สํงเสริม
และจัดกิจกรรมให๎อาจารย์ บุคลากร และนิสิตพัฒนาตนเองไปสูํอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได๎อยํางชัดเจน
๔) คณะมนุษยศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๓.๕๗
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒
๓.๖๕
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) ควรนาผลการประเมินหรือการสารวจ ความคิดเห็นของนิสิตตํอการจัดกา รเรียน การสอน
และกระบวนการเรียนรู๎ และผลสารวจความพึงพอใจและความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต เพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ การเตรียมความพร๎อมและเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให๎สามารถแขํงขันได๎
(๒) ควรมีการเตรียมความพร๎อมด๎านภาษาให๎กับนิสิตมากขึโดยการจั
้น
ดสิ่งแวดล๎อมด๎านการเรียนรู๎
ที่เอื้อตํอการศึกษาด๎วยตนเอง เชํน การขยายเวลาการให๎บริการศูนย์การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษด๎วยตนเอง
(๓) ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
ภายนอกให๎นิสิตมากขึ้น

และจัดประสบการณ์ การเรียนรู๎จาก
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(๔) คณะควรสร๎างความเข๎าใจและเตรียมความพร๎อมนิสิตเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางตํอเนื่อง
โดยกาหนดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
(๕) ควรพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู๎ให๎เพียงพอและทันสมัย เชํน คอมพิวเตอร์
เป็นต๎น
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) ภารกิจด๎านการวิจัยยังไมํเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ คณะควรกาหนดมาตรการและ
กลไกเพื่อผลักดันภารกิจให๎เป็นไปตามเปูาหมาย เชํน การจัดตั้งคลินิกวิจัยสาหรับอาจารย์รุํนใหมํ การจัด
งบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงการวิจัย เป็นต๎น
(๒) คณะควรทบทวนความจาเป็นการจัดทาวารสารวิชาการของคณะเป็นสองฉบับ เพื่อสร๎าง
ความเข๎มแข็งของวารสารที่มีชื่อปรากฏในฐานข๎อมูลวารสารวิชาการระดับชาติ โดยจัดพิมพ์เป็นวารสาร
รายไตรมาสแทนการจัดพิมพ์วารสารราย ๖ เดือน
(๓) ควรหาแนวทางการสํงเสริมการนาผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ตํอสาธารณะ หรือหนํวยงาน
ภายนอกให๎มากขึ้น เนื่องจากเป็นผลกระทบเชิงสังคมที่สํงผลตํอวิสัยทัศน์ของคณะที่มุํงมีสํวนรํวมในการนา
ความรู๎เพื่อการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน
(๔) ควรมีมาตรการสนับสนุนให๎คณาจารย์เขียนบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือตารา ให๎มี
จานวนมากขึ้น เพื่อการตีพิมพ์และขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ
(๕) สร๎างกลไกที่จะชํวยสํงเสริมให๎อาจารย์เขียนตาราหรือหนังสือมากขึ้น โดยอาจจัดทาเป็น
วารสารอิเล็กทรอนิกส์และกาหนดให๎นิสิตใช๎ประกอบการเรียนโดยจัดทาเป็นรูปเลํมเมื่อมีเนื้อหาสาระครบถ๎วน
ตามรายวิชาในหลักสูตร
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) ควรเปิดโอกาสให๎นิสิตมีสํวนรํวมในการวิจัยและการบริการวิชาการให๎มากขึ้น เพื่อบูรณาการ

ระหวํางการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ ทาให๎นิสิตได๎มีโอกาสเรียนรู๎การทางานจาก
สถานการณ์จริง
(๒) ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพจากการนาผลประเมิน (Check) ไปปรับปรุง ( Act) ตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) ยังไมํชัดเจน จึงไมํสามารถระบุได๎วํา การพัฒนาการดาเนินงานเป็นผลจากการดาเนินงาน
ที่ผํานมา
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) มีโครงการ/กิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
โครงการที่โดดเดํนคือ โครงการ Creative Activity Team CAMP : ซึ่งเน๎นการสํงเสริมการใช๎ ภาษาไทย
และการศึกษาศิลปวัฒนธรรมผํานกิจกรรมที่หลากหลาย เกิดประโยชน์
และคุณคําตํอสังคม โดยควรดาเนินการ
เป็นประจาทุกปี โดยมีการประเมิแนละรายงานประโยชน์และคุณคําตํอสังคมอยํางเป็นระบบ เพื่อนาไปใช๎ใน
การปรับปรุงโครงการ ทั้งในด๎านการปรับเปลี่ยนกลุํมเปูาหมาย และการบริหารโครงการให๎มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๒) ควรพัฒนาระบบ ขั้นตอนของการนาผลการประเมินทั้งในสํวนของโครงการ/กิจกรรม และ
แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปใช๎ในการปรับปรุงครั้งตํอไปให๎มีประสิทธิผลเชิงประจักษ์มากขึ้น
(๓) คณะมีการกาหนดมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
และมีการสารวจความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง อยํางไรก็ตามควรนาข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะซึ่งเป็น
ผลจากการสารวจมาพิจารณาปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะมีคําดัชนีคุณภาพคณาจารย์อยูํในระดับพอใช๎ เนื่องจากยังมีคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา
ต่ากวําปริญญาเอก และยังมีคณาจารย์ที่ไมํมีตาแหนํงวิชาการในสัดสํวนสูง คณะจึงควรมีระบบและกลไก
เพื่อสนับสนุนและจูงใจที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นตัวเงินและไมํเป็นตัวเงิน
ด้านอัตลักษณ์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) นิสิตยังไมํทราบถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาอัตลักษณ์ IDKU – สานึกดี
มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี (เนื่องจากเป็นเรื่องใหมํ) แตํเข๎าใจเรื่อง AGGIE – Ability / Genious / Gentle /
Inteligent / Efficiency
(๒) เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเกิดอัตลักษณ์ตามที่กาหนด
คณะควรนาผลที่ได๎จากการประเมินแตํละครั้ง/แตํละรุํนมาวิเคราะห์ มีการติดตามและประเมินผลอยํางตํอเนื่อง
เพื่อติดตามพัฒนาการและความก๎าวหน๎าในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
และคุณลักษณะของบัณฑิต

หน้า | ๑๒๕

๕) คณะวนศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๔.๔๑
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒
๔.๓๖
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะวนศาสตร์
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะวนศาสตร์มีอัตลักษณ์ของคณะวิชาที่โดดเดํนเพิ่มเติมจากสถาบัน คือ ความรักสถาบัน
ความเป็นพี่เป็นน๎อง เคารพผู๎อาวุโส พบวําลักษณะดังกลําวปรากฏเดํนชัดในทุกสํวน ไมํวําจะเป็นผู๎บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตและศิษย์เกํา กํอให๎เกิดความสามัคคี ชํวยเหลือและเกื้อกูลกันใน
เรื่องตําง ๆ ควรดารงอัตลักษณ์ของคณะนี้ไว๎และเพิ่มเติมอัตลักษณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณคําให๎กับบัณฑิต
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
คณะมีผลงานวิจัยเป็นจานวนมาก โดยควรพัฒนาฐานข๎อมูลของงานวิจัยให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง
และเป็นปัจจุบัน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
คณะวนศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการสอดคล๎องกับสมรรถนะของคณะวิชา โดยโครงการ
บริการวิชาการที่นามาพัฒนาการวิจัยยังมีจานวนน๎อย และพบวําจานวนผู๎ดาเนินโครงการบริการวิชาการ
กระจุกตัวในกลุํมอาจารย์บางกลุํม ควรกระจายความรับผิดชอบเพื่อให๎เกิดการมีสํวนรํวม และสนับสนุนให๎
อาจารย์นาความรู๎และประสบการณ์จากกิจกรรมบริการวิชาการมาพัฒนากับการวิจัย
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะวนศาสตร์มีพื้นที่สวนรุกขชาติอนุรักษ์พันธุ์ไม๎หายากในเมืองไทยพิพิธภัณฑ์มด พิพิธภัณฑ์ปุา
ที่จัดแสดงสภาพปุาแตํละชนิด สอดคล๎องกับพันธกิจของคณะ สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ดีให๎กับเยาวชน
และผู๎สนใจ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลาย ขณะที่ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตในเรื่องความสะอาด อาคารสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะอยูํในระดับพอใช๎ โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ
ที่มีบุคลากรภายนอกคณะมาใช๎บริการ คณะควรนาผลประเมินไปจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ดังกลําว
ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ฐานข๎อมูลตํางๆ ของคณะยังไมํครบถ๎วนสมบูรณ์ตามความต๎องการของผู๎ใช๎ ทาให๎ไมํสามารถ
สืบค๎นข๎อมูลบางอยํางได๎ เชํน การนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ ข๎อมูลโครงการบริการวิชาการ ดังนั้นคณะ
จึงควรพัฒนาฐานข๎อมูลของคณะให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วนและสมบูรณ์
๖) คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๔.๘๑
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒
๔.๗๑
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะวิทยาศาสตร์
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
นิสิต ศิษย์เกํา ตลอดจนผู๎ใช๎บัณฑิตต๎องการให๎คณะพัฒนาความสามารถด๎านการสื่อสาร โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาตํอ การทางานและการพัฒนาตนเองรองรับการเป็นประเทศสมาชิก
อาเซียน
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะวิทยาศาสตร์มีกลยุทธ์การพัฒนาผลงานวิจัยที่นาไปสูํการปฏิบัติ และเห็นผลเป็นรูปธรรม
ชัดเจน มีผลงานวิชาการทั้งผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการจานวนมาก ซึ่งเป็นผลงานที่ได๎รับการยอมรับ
ระดับชาติและระดับสากล สามารถเป็นต๎นแบบในการพัฒนาผลงานวิจัยให๎กับคณะอื่น ๆ ได๎
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
คณะมีการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรม แตํเนื่องจากเป็นคณะที่มีคณาจารย์และนิสิตเป็นจานวนมาก ทาให๎การเข๎ารํวมกิจกรรมไมํทั่วถึง
จึงควรบูรณาการและ สอดแทรกกิจกรรม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่น ๆ เ พื่อให๎มี
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางทั่วถึง
ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) คณะมีข๎อมูลในฐานข๎อมูลจานวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ คณะควร
พัฒนาฐานข๎อมูลดังกลําวให๎เป็นสารสนเทศ เพื่อนาผลการประมวลข๎อมูลดังกลําวมาใช๎เป็นแนวทางการ
พัฒนาคณะตํอไป
(๒) เนื่องจากเป็นคณะขนาดใหญํ มีนิสิต คณาจารย์และบุคลากรเป็นจานวนมาก ดังนั้นการให๎
บริการตําง ๆ ในบางชํวงเวลาอาจไมํเพียงพอตํอความต๎องการ เชํน ห๎องสมุด เครื่องมือ โปรแกรม และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คณะควรสารวจความพึงพอใจตํอการให๎บริการของหนํวยงานสนับสนุนตําง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหนํวยบริการของคณะให๎เพียงพอ และตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการ

หน้า | ๑๒๘

๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๔.๘๒
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ๑๖.๑
๔.๖๕
๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๑) คณะควรมีแผนกลยุทธ์รองรับ เอกลักษณ์ของคณะ “องค์กรแหํงนวัตกรรม” เพื่อให๎สามารถ
บรรลุตามเอกลักษณ์ของคณะได๎อยํางแท๎จริง
(๒) ควรทบทวนจานวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีให๎อยูํในสัดสํวนที่เหมาะสม โดยรับนิสิต
ปริญญาโทและเอกให๎มากขึ้น เพื่อนาไปสูํมหาวิทยาลัยวิจัยตํอไปในอนาคต
(๓) ควรทบทวนหลักสูตรภาษาไทยใบางหลักสูตรให๎เป็นหลักสูตร ๒ ภาษา ( Bi-Lingual) โดย
มีภาษาอังกฤษควบคูํในหลักสูตร เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนนิสิตในภูมิภาคอาเซียน ACTS
( : ASEAN Credit
Transfer System) หรือทางานวิชาชีพแบบ Ape Engineers แทนการสร๎างหลักสูตรนานาชาติ
(International Program)
(๔) สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ควรเอื้อตํอการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการบริการทางวิชาการ เพื่อแก๎ปัญหาวิกฤตชาติให๎มากกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน
(๕) ควรพัฒนาและปรับรูปแบบการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต๎องการของ
หนํวยงานหรือองค์กรภายนอกให๎ได๎อยํางเต็มที่ และควรมีหนํวยงานกลางของคณะที่จะเป็นหนํวยงาน หรือ
ศูนย์การให๎บริการทางวิชาการของคณะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

นิสิตได๎รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติจานวนมาก มีการตํอยอดสิ่งประดิษฐ์ทาให๎เป็นที่ รู๎จัก
กันแพรํหลาย คุณลักษณะของบัณฑิตสู๎งาน ไมํเกี่ยงงานที่ได๎รับมอบหมาย สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเหมาะสมกับลักษณะงาน SMEs
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(๑) ควรคงจานวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีในระยะเวลาหนึ่ง ในอนาคตควรลดจานวนรับ
นิสิตภาคพิเศษหรือภาคสมทบ เพื่อลดภาระงานด๎านการเรียนการสอน และเพิ่มผลงานวิชาการและการวิจัย
มากขึ้น
(๒) ควรรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให๎มากขึ้น
(๓) ควรเพิ่มการให๎คาแนะนา เกี่ยวกับการเลือกสาขาของนิสิต ให๎ตรงกับความถนัด และ
ความสามารถของนิสิต เนื่องจากพบวํา มีบัณฑิตบางคนไมํเข๎าใจในสาขาวิชาชีพของตน
(๔) ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรให๎มากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านความรู๎ และทักษะที่
สนับสนุนการประกอบอาชีพในอนาคต
(๕) ควรหาแนวทางในการให๎นิสิตตีพิมพ์ผลงานมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีแผนรณรงค์การสร๎างงานวิจัยให๎กับคณาจารย์ด๎วยการสนับสนุนทั้งจากภาควิชา คณะและ
มหาวิทยาลัย มีแนวทางการบริหารงานวิจัยที่เหมาะสม สามารถสร๎างนวัตกรรมที่นาไปใช๎ประโยชน์ทั้งใน
ด๎านการเกษตรและด๎านการทหาร และมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ที่เอื้อตํองานวิจัยของคณะ
ให๎เพิ่มมากขึ้น
(๑) ควรเป็นการวิจัยรํวม ระหวํางสาขา คณะ หรือ ระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ
(๒) ควรเพิ่มแหลํงทุนสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์จากหนํวยงานภายนอก
(๓) ประเด็นหรือหัวข๎อวิจัยควรเป็นประเด็นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคม และวิกฤตของชาติ
เป็นสาคัญ
(๔) ควรพัฒนางานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมให๎มีจานวนเพิ่มขึ้น เพื่อให๎บรรลุการเป็นองค์กรนวัตกรรม
ตามเอกลักษณ์ของคณะ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) ควรเน๎นการให๎บริการแกํหนํวยงานภายนอก โดยคานึงถึงการให๎บริการแกํชุมชนด๎อยโอกาส
ที่ไมํสามารถพึ่งพาตนเองได๎
(๒) ควรมีการวางแผนและจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของคณะ
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) ควรเน๎นการทากิจกรรมด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) ควรจัดกิจกรรมในระดับชาติแกํชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู๎นาและได๎รับยกยํอง
ในระดับชาติ
(๓) ควรสนับสนุนให๎มีห๎องจินตนาการนวัตกรรมเพื่อให๎นิสิตแสดงความคิดเห็นอยํางเป็นอิสระ
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) มีระบบการประเมินผู๎บริหารคณะและภาควิชาที่มีมุมมองจากคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
ซึ่งประเมินตํอเนื่องตั้งแตํปี ๒๕๕๑
(๒) มีระบบการสํงเสริมพัฒนาคณาจารย์ที่ดี
(๓) ควรนาผลการประเมินสูํแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารของคณะให๎บรรลุสูํ
ความสาเร็จทั้งระดับภาควิชาและระดับคณะ ตลอดจนสํงเสริม ๔ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัตํอยไป
(๔) ควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรทางานที่ตนเองถนัดและมีความสามารถ เพื่อให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีระบบประกันคุณภาพที่เข๎มแข็ง โดยได๎รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยตํอเนื่อง ๓ ปี ผู๎บริหาร
คณะควรสร๎างความเข๎าใจ เพื่อให๎บุคลากรเห็นประโยชน์ของการประกันคุณภาพ
โดยมีผู๎รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง
(๑) ควรดาเนินการด๎านการประกันคุณภาพให๎เป็นงานปกติที่บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ โดยไมํ
ถือเป็นภาระงานใหมํ
(๒) ควรมีการให๎ความรู๎เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาตามระดับการบริหารงาน
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ด้านอัตลักษณ์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตมีความสอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(๑) คณะควรพัฒนาแผนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ควรกาหนดเอกลักษณ์ของคณะ โดยกาหนดวิธีการประเมินผลการดาเนินการด๎านการพัฒนา
เอกลักษณ์ และมีการประเมินเอกลักษณ์
ด้านมาตรการส่งเสริม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ควรกาหนดประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาของสังคมหรือชุมชน โดยบูรณาการองค์ความรู๎
ทุกด๎านเพื่อแก๎ปัญหาดังกลําว
๘) คณะศึกษาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๓.๘๗
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ๑๖.๑
๔.๐๐
๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะศึกษาศาสตร์
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะควรเตรียมความพร๎อมของบัณฑิตโดยการนาข๎อคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะจากผู๎ใช๎บัณฑิต
และศิษย์เกํามาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสํงเสริม
การเรียนรู๎ของนิสิตทั้งด๎านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางสังคมผํานกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(๒) การสร๎างความตระหนักรู๎ เพื่อเตรียมความพร๎อมนิสิตเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
นิสิตและบุคลากรด๎านทักษะภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศให๎เข๎มแข็งยิ่งขึ้น
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(๓) การตีพิมพ์ผลงานนิสิตระดับปริญญาโทโดยเฉพาะแผน ข. มีจานวนน๎อย สํวนใหญํตีพิมพ์
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึง่ ไมํอยูํในระดับที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการคณะควรสํงเสริมให๎มีการตีพิมพ์ที่เป็น
ที่ยอมรับทางวิชาการ โดยให๎ความรู๎เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนาเสนอบทความวิชาการ และแนวทางพิจารณา
กลั่นกรองผลงานกํอนการตีพิมพ์
(๔) ควรมีระบบและกลไกสํงเสริมการตีพิมพ์เผยแพรํ โดยให๎ผลงานนิสิตระดับปริญญาโททุกคน
ตีพิมพ์กํอนสาเร็จการศึกษา เชํน การให๎รางวัลแกํนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานในแหลํงตีพิมพ์
ที่มีคุณภาพในระดับตําง ๆ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) คณะมีเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกที่เป็นแหลํงทุนสนับสนุนงานวิจัย และ
มีงบประมาณภายนอกจานวนมาก ควรสนับสนุนให๎อาจารย์ทุกภาควิชาขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก
ให๎มากขึ้น
(๒) มีการพัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัยของอาจารย์ในรูปแบบที่หลากหลาย
คณะควรมีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอาจารย์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับหนํวยงานอื่น
(๓) ควรหาแนวทางการสํงเสริมการนาผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ตํอสาธารณะ หรือหนํวยงาน
ภายนอกให๎มากขึ้น เนื่องจากเป็นผลกระทบเชิงสังคมที่สํงผลตํอวิสัยทัศน์ของคณะที่มุํงสร๎างผลงานเป็นประโยชน์
แกํสังคม และเป็นผู๎นาทางปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน
(๔) ควรมีระบบติดตามการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์จากหนํวยงาน ชุมชนหรือ

องค์กร

ภายนอก
(๕) ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ประเมินคุณภาพตาราหรือหนังสือ ควรเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีรายชื่ออยูํในบัญชี
รายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสนับสนุนให๎อาจารย์ทุกคนเขียนบทความ
ทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอยํางน๎อยปีละ ๑-๒ บทความ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) ควรมีกิจกรรมการศึกษาสภาพชุมชน และปัญหาชุมชนในพื้นที่โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อกาหนดคาถาม และโจทย์การวิจัยจากสภาพจริง
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(๒) การดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) ยังไมํชัดเจน สํงผลตํอประสิทธิภาพเชิงระบบ
คณะควรทบทวนการดาเนินโครงการให๎มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อยํางเป็นรูปธรรม เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

มีการบูรณาการภารกิจด๎านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรม
พัฒนานิสิตที่สํงผลถึงความเป็น “ ครู ” คณะควรใช๎ KRUE-D Model ในการพัฒนานิสิตไปพร๎อมกับ
การขับเคลื่อน เอกลักษณ์ของคณะ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

มีการสารวจความต๎องการพัฒนาอาจารย์ เพื่อจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ทาให๎
คณะมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจานวนมาก (ร๎อยละ ๖๑.๗๔ ) คณะควรมีมาตรการสํงเสริมให๎อาจารย์ขอ
กาหนดตาแหนํงทางวิชาการมากขึ้น
ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

มีกระบวนการดาเนินงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง ทาให๎มีผลการประเมินระดับดีมาก ควรกาหนดองค์ประกอบและตัวบํงชี้ที่เหมาะสม
กับการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา เพื่อให๎การดาเนินงานด๎านการประกันคุณภาพทั่วถึงทุกระดับ
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๙) คณะเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๔.๒๑
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒
๔.๑๘
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะเศรษฐศาสตร์
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) คณะมีจุดเดํนด๎านปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่โดดเดํนชัดเจนโดยเน๎นด๎านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์การเกษตร และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ทาให๎สามารถสร๎าง
บัณฑิตให๎มีความเป็นสากลได๎อยํางชัดเจน อัตราสํวนอาจารย์ประจาตํอนิสิตเป็นไปตามมาตรฐาน คณะควร
รักษาระดับอัตราสํวนอาจารย์ตํอนิสิตให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(๒) เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างพบวํา ครึ่งหนึ่งของนายจ๎างต๎องการ
บัณฑิตที่มีความ รับผิดชอบ ตํอหน๎าที่ รองลงมา คือ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และการแก๎ปัญหา
บัณฑิตสํวนมากทางานในภาคเอกชนหรือประกอบธุรกิจสํวนตัว คณะควรเน๎นการสอน เพื่อให๎ความรู๎ที่
สอดคล๎องกับผลประเมิน และสํงเสริมทักษะความรู๎ด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) คณะมีนิสิตปริญญาโทแผน ก. จานวน ๗๒ คน หรือคิดเป็นร๎อยละ ๒๓.๑๕ จึงสามารถนา
วิทยานิพนธ์มาตีพิมพ์เผยแพรํได๎ ควรสํงเสริมหรือสร๎างกระบวนการการตีพิมพ์ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ทั้งแผน ก และแผน ข
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะมีโครงการวิจัยทั้งหมด ๕๔ โครงการ และได๎รับทุนวิจัยสูงถึง
๓๔,๑๗๒,๗๑๐ บาท จึงควรนางานวิจัยไปใช๎ประโยชน์กับชุมชนให๎มากขึ้น เพื่อสร๎างคุณคําให๎กับงานวิจัย
(๒) คณะมีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่สามารถผลิตงานวิจัยได๎อยํางตํอเนื่องและมีคุณภาพ
มีการประมวลข๎อค๎นพบจากผลงานวิจัยมาผลิตเป็นตาราหรือบทความวิชาการทาให๎การเผยแพรํองค์ความรู๎
จากการวิจัยเป็นไปอยํางกว๎างขวาง
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑)

คณะสามารถนาความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยทุกโครงกา ร และมีโครงการบริการวิชาการที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง ของชุมชนหรือ องค์กร
เป็นจานวนมาก โดยควรนาความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น
เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอนิสิต และนาไปพัฒนาการวิจัยเชิงประยุกต์
(๒) ควรนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาสรุปและวิเคราะห์เป็นภาพรวมการ
ดาเนินงานของคณะเป็นประจาทุกปี
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะควรมีการตั้งเปูาหมายบํงชี้ความสาเร็จของแผนด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) คณะควรให๎การสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่จัดขึ้นโดยนิสิตให๎มากขึ้น
ด้านอัตลักษณ์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะควรมีแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให๎มี เอกลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งอาจสอดคล๎องหรือ
แตกตํางจากสถาบันได๎
 วิธีปฏิบัติที่ดี
สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ์มีการถํายโอนความรู๎จากการวิจัยมาใช๎ในการบริการวิชาการ และ
นาความรู๎จากการบริการวิชาการแกํชุมชนมาพัฒนาเป็นรายวิชา “ การจัดการโซํอุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ”
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๑๐) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔)
๔.๒๑
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔ ๑๒
๔.๐๙
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ผลงานด๎าน “สถาปัตยกรรมศาสตร์”ประกอบด๎วยศาสตร์ที่สาคัญ ได๎แกํ ด๎าวินทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิจิตรศิลป์ (fine arts) ซึ่งจัดอยูํในด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้น ภาควิชาตําง ๆ ของคณะ
สามารถจัดอยูํในกลุํมสาขาวิชาที่แตกตํางกัน เพื่อให๎สอดคล๎องกับองค์ความรู๎หรือศาสตร์ของแตํละภาควิชา
ประเด็นที่มีความเข๎าใจในทิศทางเดียวกันและไมํตรงตามจุดมุํงหมายของ สมศ. คือ ตัวบํงชี้คุณภาพ
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมและการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน (ตัวบํงชี้ที่ ๙ –๑๑) ซึ่งพบวํา ต๎องทา
ความเข๎าใจกับหนํวยประเมินทุกหนํวย แม๎คณะจะมีการดาเนินงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สํวนใหญํเป็นกิจกรรมประเพณี เชํน ไหว๎ครู สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต๎น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาสม่าเสมอ
ตํอเนื่อง มีการประเมินโครงการ ซึ่งบางโครงการตั้งเปูาหมายไว๎ แตํบางโครงการไมํตั้งเปูาหมาย สาหรับ
ประเด็นการเกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําให๎ชุมชน โครงการสํวนใหญํไมํเกี่ยวข๎องกับชุมชนภายนอก ยกเว๎น
โครงการคํายอาสาพัฒนาที่พัฒนาชุมชนภายนอก นอกจากนี้ ตัวบํงชี้เหลํานี้เป็นตัวบํงชี้ใหมํและหนํวยงาน
รับรู๎ระยะกระชั้นชิดกับการประเมิน ทาให๎การวางแผนและการสร๎างความเข๎าใจยังไมํทั่วถึง ดังนั้น หาก
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ยังคงตัวบํงชี้คุณภาพเหลํานี้ คณะและสถาบันจะดาเนินการได๎ชัดเจน
เป็นรูปธรรมที่แสดงความตํอเนื่องและความสาเร็จ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีจุดเดํนด๎านปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่โดดเดํนชัดเจนโดยเน๎นจิตสานึก
ด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและสถาปัตยกรรมสีเขียว บัณฑิตที่จบการศึกษามีเงินเดือนเริ่มต๎นเฉลี่ยสูงกวํา
บัณฑิตที่จบในสาขาวิชาอื่น และอัตราสํวนอาจารย์ประจาตํอนิสิตมีคําเทํากับ ๑ : ๗ ดีกวํามาตรฐานที่สภา
วิชาชีพกาหนดไว๎
(๑) คณะควรรักษาอัตราสํวนอาจารย์ตํอนิสิตให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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(๒) นิสิตปริญญาโททุกคนศึกษาหลักสูตรแผน ก. คณะควรมีการจูงใจให๎ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
วิชาการที่มีคุณภาพ เชํน วารสารฐานข๎อมูลอ๎างอิงดัชนีวารสารไทย บัญชีรายชื่อวารสารตามประกาศ สมศ.
เป็นต๎น
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีศูนย์วิจัยที่สามารถผลิตผลงานวิจัยได๎อยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ
เชํน Scrap Lab ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคารแตํผลงานงานสร๎างสรรค์ทเผยแพรํ
ี่
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามมีจานวนไมํมากนัก ขณะที่งานสร๎างสรรค์ด๎านการออกแบบอาคารที่มีจานวนมาก
ยังไมํได๎จัดระบบการเผยแพรํตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ซึ่งสํวนใหญํการเผยแพรํงาน
สร๎างสรรค์ด๎านสถาปัตยกรรม และงานออกแบบจะ อยูํในรูปสิ่งพิมพ์ ( Publication) มากกวําการจัดแสดง
นิทรรศการประเภทงานศิลปะ (จิตรกรรม ประติมากรรม)
(๒) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีงานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์จานวนมาก เชํน งานออกแบบ
อาคารทั้งภายในและภายนอกสถาบัน งานออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น
(๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการวิจัย และทุนวิจัยลดลงจาก
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จานวนมาก จึงควรพัฒนาและสํงเสริมการวิจัยในประเด็นใหมํ โดยเฉพาะด๎านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณคําและสร๎างประโยชน์
หลายโครงการ เชํน โครงการเกษตรศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล๎อม โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง
โครงการฟื้นฟูบ๎านหลังน้าทํวม และโครงการ Build Tech ๒๐๑๑ เป็นต๎น

แกํ สังคม
สวทช .

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีอาจารย์ที่ดารงตาแหนํงศาสตราจารย์ ๓ คน จานวนอาจารย์ที่มีตาแหนํงวิชาการ๒๑ คน
คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๘๘ จึงควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ขอตาแหนํงทางวิชาการ โดยนาผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบไปใช๎เป็นผลงานสาหรับขอกาหนดตาแหนํง
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) คณะควรจัดให๎มีแผนหรือโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถทาให๎เกิดประโยชน์

และสร๎างคุณคําให๎กับชุมชนมากขึ้นกวําเดิม ซึ่งมีเพียง ๑ โครงการ คือ โครงการออกคํายสถาปัตย์อาสา
(๒) คณะควรประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตตํออาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม

เพื่อนาไปปรับปรุงอาคารสถานที่ให๎สุมนี ทรียภาพ
ด้านอัตลักษณ์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะควรมีแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให๎มีอัตลักษณ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น
๑๑) คณะสังคมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔)
๓.๘๒
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔ ๑๒
๓.๘๓
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะสังคมศาสตร์
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

มีการสร๎างความเข๎าใจและเตรียมความพร๎อมนิสิตสูํประชาคมอาเซียน คณะควรดาเนินการ
อยํางตํอเนื่อง และกาหนดในแผนปฏิบัติการไว๎ให๎ชัดเจน และกาหนดตัวบํงชี้ความสาเร็จ
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณ ะควรเตรียมความพร๎อมของบัณฑิต เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทา โดยการนาข๎อคิดเห็น
หรือข๎อเสนอแนะจากผู๎ใช๎บัณฑิตและศิษย์เกํามาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรวมทั้งจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ซึ่งจะชํวยเสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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(๒) บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ควรพัฒนาทักษะด๎านภาษาและ
ทักษะด๎านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(๓) ควรสํงเสริมให๎นิสิตฝึกงานด๎านวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับสาขาที่ศึกษา
(๔) การตีพิมพ์เผยแพรํในระดับปริญญาโทยังมีจานวนน๎อย ควรปรับกลไกสํงเสริมการตีพิมพ์
โดยให๎นิสิตทุกคนตีพิมพ์ผลงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกํอนสาเร็จการศึกษา
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกจานวนมาก ควรสนับสนุนให๎อาจารย์จาก
ทุกภาควิชาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกให๎มากขึ้น
(๒) ควรจัดระบบติดตามการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ของหนํวยงาน ชุมชน หรือองค์กร
ภายนอก
(๓) ควรหาแนวทางการสํงเสริมการนาผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ตํอสาธารณะ หรือหนํวยงาน
ภายนอกให๎มากขึ้น เนื่องจากเป็นผลกระทบเชิงสังคมที่สํงผลตํอวิสัยทัศน์ของคณะที่มุํงสร๎างผลงานที่เป็น
ประโยชน์แกํสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน
(๔) ควรกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสํงเสริมให๎คณาจารย์ มีผลงานทางวิชาการ และการขอ
ตาแหนํงทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยํางเรํงดํวน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

มีตัวอยํางความสาเร็จจากการนาความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปใช๎ในการเรียน
การสอน และการวิจัย (โครงการยุทธศาสตร์ทาหนึ่งได๎สาม BIOCHAR เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให๎กับดิน
ลดโลกร๎อน และลดความยากจน) ควรนาไปเป็นตัวอยํางสาหรับกิจกรรมบริการวิชาการอื่น
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) การนาความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการสูํการวิจัยมีน๎อย ควรกาหนดให๎มี
กิจกรรมสารวจสภาพชุมชน ปัญหาชุมชน เพื่อให๎มีข๎อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนที่ให๎บริการวิชาการ และพัฒนาสูํ
ปัญหาหรือโจทย์วิจัย
(๒) คณะควรทบทวนการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการและโครงการ โดยให๎มีการดาเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพอยํางเป็นรูปธรรม เพื่อนาผลการดาเนินงานระดับแผนงานและโครงการไปสูํการพัฒนา
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง เกิดประสิทธิผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์มากขึ้น
หน้า | ๑๔๐

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะสังคมศาสตร์เข๎าใจและทราบความหมายของคาวําสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นอยํางดี
(๑) คณะควรดาเนินการทานุศิลปะและวัฒนธรรมแกํชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) ควรมีกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ โดยรํวมมือกับหนํวยงานและองค์กร
ภายนอก เชํน อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
(๓) ควรมีกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่องสม่าเสมอ ทั้งของบุคลากรและนิสิต
และควรมีกิจกรรมอื่น นอกจากกิจกรรมที่ทาเป็นประจาทุกปี
(๔) ควรพัฒนาระบบการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม และ แผนปฏิบัติการไปใช๎ใน
การปรับปรุงในครั้งตํอไป เพื่อให๎เกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์มากขึ้น
(๕) ควรทบทวนการประเมินผลสาเร็จการดาเนินงาน (คุณภาพของงาน) ให๎สอดคล๎อง
กับ วัตถุประสงค์ เพิ่มเติมจากผลประเมินความพึงพอใจของผู๎รํวมงาน
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะควรมีแผนการสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการอยํางตํอเนื่อง
และกาหนดเปูาหมายที่ชัดเจน
(๒) ควรมีมาตรการสํงเสริมการเพิ่มจานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและจานวนอาจารย์ที่
ดารงตาแหนํงทางวิชาการ เชํน การลดภาระงานสอนหรืองานประจาที่ได๎รับมอบหมาย การสนับสนุนการลา
ศึกษาตํอ การลาเพื่อผลิตผลงานวิชาการ เป็นต๎น
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๑๒) คณะสัตวแพทยศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔)
๔.๑๖
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔ ๑๒
๔.๐๕
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณาจารย์และคณะมีศักยภาพและศิษย์เกํามีคุณภาพ ทาให๎บัณฑิตปัจจุบันเป็นที่คาดหวัง ของ
ผู๎ใช๎บัณฑิต คณะควรสารวจความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านทักษะทางวิชาชีพ เพื่อเป็น
ข๎อมูลในการพัฒนาบัณฑิต
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) คณะมีผลงานวิจัยจานวนมาก แตํพบวําจานวนงานวิจัยที่ใช๎ประโยชน์มีจานวนน๎อย คณะ
ควรสร๎างระบบและกลไกในการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ให๎มากขึ้น
(๒) คณะมีผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการ ตาราและหนังสือน๎อย คณะควร
กาหนดกลยุทธ์ และสร๎างแรงจูงใจให๎กับคณาจารย์ได๎ผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบดังกลําวให๎มากขึ้น
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะมีการดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ตํอชุมชน กํอให๎เกิดการพัฒนาชุมชน
เพื่อให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควรพัฒนาชุมชนให๎สามารถเป็นแกนนาการพัฒนาแกํชุมชนอื่น
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
คณะควรดูแลอาคารสถานที่ที่อยูํในความรับผิดชอบทั้งหมดให๎ถูกสุขลักษณะและสวยงาม

หน้า | ๑๔๒

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
เปูาหมายและตัวบํงชี้ตามแผนปฏิบัติการขาดความชัดเจนที่สามารถแสดงความสาเร็จ ของแผน
คณะควรทบทวนการกาหนดเปูาหมายและตัวบํงชี้ความสาเร็จของแผน เพื่อให๎สามารถประเมินความสาเร็จ
ของแผนตามจุดมุํงหมาย และเอื้อตํอแนวทางการพัฒนาคณะ
๑๓) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๔.๕๔
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒
๔.๔๖
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
นิสิตมีความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพระดับสูง ควรเพิ่มทักษะด๎านภาษาอังกฤษ เพื่อโอกาส
การทางาน การศึกษาตํอ และการพัฒนาตนเองในระยะยาว คณะควรกาหนดกลยุทธ์และเปูาหมายการพัฒนา
soft skill และอัตลักษณ์ของนิสิต โดยระบุให๎ชัดเจนวํากิจกรรมพัฒนานิสิตแตํละกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด๎านใด และกาหนดเปูาหมายการพัฒนาให๎ชัดเจนเพื่อประเมินความสาเร็จการจัดกิจกรรม
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับ ทั้งภาครัฐและ
อุตสาหกรรม แตํการรวมรวมผลงานยังไมํครบถ๎วน คณะควรพัฒนาระบบ และกลไกการรวบรวมและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานให๎เป็นที่รู๎จัก
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
แผนปฏิบัติการด๎านบริการวิชาการยังไมํชัดเจน มีโครงการด๎านบริการวิชาการเชิงรุกน๎อย ควร
พัฒนาแผนปฏิบัติการด๎านบริการวิชาการ โดยกาหนดกลยุทธ์เชิงรุกให๎ชัดเจน กาหนดเปูาหมายความสาเร็จ
และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาการดาเนินงานด๎านการบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
คณะมีสภาพแวดล๎อมด๎านห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการเหมาะสมกับลักษณะการเรียนการสอน
ซึ่งอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน ควรมีแผนบารุงรักษาสภาพแวดล๎อมให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
ผู๎บริหารและคณาจารย์มีการบริหารงานและดาเนินงานอยํางมีสํวนรํวม ทาให๎คณะมีการพัฒนา
ที่ดี อยํางไรก็ตามสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีความจาเป็นตํอการพัฒนาคุณภาพการดานินงานทุกพันธกิจ
คณะจึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศให๎มีความถูกต๎อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการบริหารงาน
๑๔) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔)
๓.๘๘
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ ๔
๓.๗๓
๑๒ ๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

อัตราสํวนอาจารย์ประจาตํอนิสิตเป็นไปตามมาตรฐานคือ ๑ : ๑๐ คณะควรรักษาให๎อัตราสํวน
อาจารย์ตํอนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวไปถึงควรพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หน้า | ๑๔๔

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะมีผลงานทางวิชาการน๎อยมาก (บทความเพียง ๑ เรื่อง และยังไมํมีตาราหรือหนังสือทีไ่ ด๎รับ
การประเมินคุณภาพ) ขณะที่ ทุนวิจัยตํอจานวนอาจารย์ประจา/นักวิจัยมีคําสูง (เฉลี่ย ๖๖,๗๙๖ บาท/คน)
คณะควรมีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์แล๎วนาผลงานไปขอกาหนดตาแหนํง
ทางวิชาการ และกาหนดมาตรการสํงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทตาราและหนังสือ โดยใน
ระยะแรกมุํงเปูาหมายกลุํมอาจารย์ที่มีเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น
ตารา
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีห๎องปฏิบัติการที่สามารถให๎บริการวิชาการ ได๎อยํางมีคุณภาพ

เชํน การตรวจวิเคราะห์สารตกค๎างในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ การตรวจโรคสัตว์ การตรวจทางจุลชีวคลีนิค
และอณูวิทยาวินิจฉัย คณะควรพัฒนาห๎องปฏิบัติการของคณะวิชารองรับการให๎บริการตรวจวิเคราะห์ใน
ลักษณะตําง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหนํวยงาน
ที่รับบริการ
(๒) โครงการหาบ๎านใหมํให๎กับสุนัขจรจัด เป็นกิจกรรมที่สร๎างประโยชน์และคุณคําให๎กับสังคม
ได๎เป็นอยํางดี และเป็นกิจกรรมทีคณะเทคนิ
่
คการสัตวแพทย์ดาเนินการได๎เป็นแหํงแรก
(๓) คณะมีความเชี่ยวชาญด๎านสัตว์เลี้ยงมากกวําสัตว์เศรษฐกิจ ทาให๎ผู๎รับบริการกระจายทั่วไป

เป็นข๎อจากัดตํอการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน คณะควรมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการรํวมกับคณะ
สัตวแพทย์ ซึ่งให๎บริการการรักษาสัตวเลี้ยง
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะใช๎อาคารสถานที่ของกรมปศุสัตว์ ทาให๎สถานที่คับแคบ ไมํเพียงพอ และอยูํในสภาพทรุดโทรม
สภาพแวดล๎อมอยูํในสภาพไมํสวยงาม เป็นข๎อจากัดการจัดกิจกรรมนิสิตและกิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
คณะควรเสนอให๎มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรพื้นที่ และปรับปรุงอาคารสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่เสริมสร๎างสุนทรียภาพทางศิลปะ

หน้า | ๑๔๕

ด้านการบริหารและการพัฒนา
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมีจานวนคํอนข๎างน๎อย อาจารย์จึงมีผลงานไมํเพียงพอตํอ
การขอตาแหนํงทางวิชาการ คณะควรพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ เชํน อาจารย์
อาวุโส (mentor) และนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยความรํวมมือจากตํางคณะที่อยูํในศาสตร์เดียวกัน หรือสถาบันวิจัย
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสนับสนุนให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกให๎คาแนะนาการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
๑๕) วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑)
๔.๒๑
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑
๔.๓๒
๑๑ ๑๒ ๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
วิทยาลัยมีหลักสูตรที่นําสนใจและมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีคุณคํา แตํขาดการประชาสัมพั นธ์
ให๎กับภายนอกได๎รับรู๎ จึงไมํเป็นที่รู๎จักเทําที่ควร ดังนั้นจึงควรพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์หนํวยงานเพื่อให๎
เป็นที่รู๎จักมากขึ้น
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
วิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่กํอให๎เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการวัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้น
ในแตํละพื้นที่ และการมีสํวนรํวมการวิจัยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เชํน ดอยตุง แหลมผักเบี้ย
คณะควรจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะเหลํานั้นให๎มีการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
ตลอดจนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในระยะยาว เพื่อเป็นต๎นแบบแกํโครงการอืตํ่นอไป

หน้า | ๑๔๖

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
วิทยาลัยสามารถบริการวิชาการให๎เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมในวงกว๎าง จึงควรดาเนินการ
อยํางตํอเนื่อง และติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
วิทยาลัยมีข๎อจากัดในเรื่องพื้นที่และปัจจัยเกื้อหนุนตําง ๆ ไมํวําจะเป็นห๎องปฏิบัติการ เครื่องมือ
อยํางไรก็ตาม พบวํา วิทยาลัยอยูํระหวํางกํอสร๎างอาคารเรียนของตนเอง จึงควรสารวจความต๎องการ
ใช๎พื้นที่
และสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ใช๎สอยให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ผู๎บริหารหนํวยงานเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญตํอการดาเนินงานทุกพันธกิจ มหาวิทยาลัย
ควรทบทวนกระบวนการสรรหาและแตํงตั้งผู๎บริหเพื
าร่อไมํให๎เกิดภาวะสุญญากาศการบริหารและการดาเนินงาน
ทุกพันธกิจมีความตํอเนื่อง
๑๖) คณะเกษตร กาแพงแสน
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๔.๘๑
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ๑๖.๑
๔.๖๘
๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะเกษตรกาแพงแสน
 ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นจานวนมาก และมีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณ เพื่อ
การวิจัยจากภายนอกสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได๎รับงบประมาณวิจัยจากภายนอก ๕๓ ล๎านบาท และ
ภายในมหาวิทยาลัยประมาณ ๗ ล๎านบาท โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนในการดาเนินการวิจัย เชํน ห๎องปฏิบัติการ
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เครื่องมือและพื้นที่ภาคสนามเพื่อการทดลอง ทาให๎มีผลงานตีพิมพ์เป็นจานวนมาก คณะควรวางแผนบารุง
รักษา การจัดหาอุปกรณ์ห๎องทดลองที่มีความทันสมัยและอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีงานบริการวิชาการเป็นจานวนมาก โดยมีสถานที่เพื่อการบริการวิชาการหลายแหํงและ
บางแหํงสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับภาควิชาและคณะ คณะควรพิจารณาให๎มี หนํวยงานดูแลด๎านการบริการ
วิชาการ เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกํสังคมของภาควิชาตําง ๆ ในลักษณะวิสาหกิจ เพื่อเตรียมเข๎าสูํ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) คณะมีโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจานวนมาก การดาเนินการอยําง
ตํอเนื่อง และบรรลุเปูาหมายทุกโครงการ โดยหลายกิจกรรมมีประโยชน์และสร๎างสรรค์คุณคําตํอชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม
(๒) คณะมีอาจารย์ได๎รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเดํนจึงควรสํงเสริม/สนับสนุนให๎อาจารย์ผลิตผลงาน
เพิ่มขึ้น โดยกาหนดเป็นนโยบายให๎ทุกภาควิชาสร๎างสรรค์ผลงาน รวมทั้งการจัดแสดงและ ประกวดผลงาน
ระดับชาติเป็นประจาทุกปี
(๔) คณะมีการดาเนินงานในการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรมตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)
(๖) คณะมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด มีสิ่งแวดล๎อมทั่วไปเอื้อตํอการจัดกิจกรรม
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

ผู๎บริหารและคณาจารย์มีความมุํงมั่นในการพัฒนาคณะและการ จัดการ ศึกษาในวิทยาเขต
สัดสํวนอาจารย์ปริญญาเอก ๙๒ คนจาก ๑๓๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๖๖ ซึ่งมีคุณวุฒิสูง แสดงถึงความพร๎อมใน
การพัฒนาวิชาการได๎อีกมาก
(๑) คณะควรทบทวนระบบบริหารจาก ๘ ภาควิชา ในเชิงบูรณาการสูํความเป็นหนึ่งของคณะ
เกษตร เพื่อความแข็งแกรํงในศาสตร์วิชาเกษตร โดยมีทรัพยากรสนับสนุนจากทุกภาควิชา (Integrated
Centralized Unit)
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(๒) ควรทบทวนกลไกระดับคณะ เพื่อ สนับสนุนการขอตาแหนํงทางวิชาการ และแก๎ไขปัญหา
อุปสรรค รวมทั้งการสร๎างขวัญกาลังใจกับคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีข๎อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ปัญหาการตีความตามเกณฑ์การพิจารณา
ของตัวบํงชี้มีไมํมากนัก แสดงถึง ความเข๎าใจของผู๎รับผิดชอบและผู๎เกี่ยวข๎อง รวมถึงนโยบายคณะที่ให๎
ความสาคัญตํอการประกันคุณภาพ สํงผลให๎ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก (คําคะแนนเฉลี่ย๔.๙๒)
สะท๎อนผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพคณะ ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพให๎ครอบคลุมอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของคณะ เพื่อสร๎างความ โดดเดํน และเตรียมพร๎อมสูํการเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
ด้านอัตลักษณ์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะควรพิจารณากาหนดเอกลักษณ์ที่แสดงจุดเดํนที่แท๎จริง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตําง
จากมหาวิทยาลัย และจัดทาแผนพัฒนาเอกลักษณ์ โดยกาหนดตัวบํงชี้ประเมินเอกลักษณ์เป็นระยะ เพื่อนา
ผลประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาเอกลักษณ์
(๒) การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ด๎านความอดทน ไมํสอดคล๎อง
กับการสัมภาษณ์ผู๎ใช๎บัณฑิต จึงควรทบทวนข๎อความประเมิน โดยระบุพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ต๎องการ
ให๎ชัดเจน
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๑๗) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑)
๓.๖๒
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑ ๑๒
๓.๖๔
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ได้รับการรับรอง
 ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) ผลงานผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได๎รับการตีพิมพ์จานวนมาก แตํมีอีกจานวนหนึ่ง
ที่การตีพิมพ์ยังไมํอยูํในมาตรฐานระดับคุณภาพที่กาหนด คณะควรพิจารณาหลักเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เพื่อเพิ่มจานวนการตีพิมพ์ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาในแหลํงตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
(๒) คณะควรเผยแพรํรายชื่อวารสารที่มีคุณภาพ และมีการทบทวนรายชื่อ วารสารเป็นประจา
ทุกปี รวมทั้งการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพแหลํงตีพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) ควรกาหนดมาตรการการเพิ่มจานวนผลงานวิจัยมากขึ้น และพิจารณากาหนดให๎การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของการรับทุนวิจัย รวมทั้ง การให๎รางวัลผลงานวิจัยจากทุนวิจัย ซึ่งตีพิมพ์ในแหลํง
ตีพิมพ์ที่มีคุณภาพระดับตําง ๆ
(๒) ควรสํงเสริม/สร๎างแรงจูงใจให๎คณาจารย์ ผลิตงานวิจัยหรืองานสร๎างสรร ค์เพิ่มขึ้น และนา
ผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มคุณคํางานวิจัย
(๓) ควรกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสํงเสริมให๎คณาจารย์ได๎ทาผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอ
ตาแหนํงทางวิชาการเพิ่มขึ้น เชํน การลดภาระงานสอน การลาเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นต๎น รวมทั้ง
ทบทวนกลไกการดาเนินงานของคณะ เพื่ออานวยความสะดวกอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ เชํน การเตรียม
ข๎อมูลตามแบบคาขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ การติดตามขั้นตอนการพิจารณาตาแหนํงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและแจ๎งให๎อาจารย์ผู๎ขอกาหนดตาแหนํงทราบความคืบหน๎าเป็นระยะ
เป็นต๎น
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) คณะควรพิจารณาแนวทางการนาความรู๎และประสบการณ์การบริการวิชาการไปพัฒนากับ
การเรียนการสอนหรือการวิจัย ซึ่งจะชํวยลดภาระงานของอาจารย์ที่ต๎องทางานหลายด๎าน
(๒) คณะมีการดาเนินการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กรภายนอกอยํางจริงจังทั้งนี้ ขั้นตอน
การนาผลการดาเนินงานไปปรับปรุง (Act) ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ยังไมํชัดเจน สํวนหนึ่งอาจมาจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือเปลี่ยนแปลงผู๎รับผิดชอบโครงการแตํละปี ทั้งนี้ เพื่อ
ความตํอเนื่องของแผนบริการวิชาการ ทุกสิ้นปีการศึกษาควรจัดให๎มีการสรุปแผนงานด๎านบริการวิชาการ
โดยให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการนาเสนอการดาเนินโครงการ และสรุปผลโครงการ
ประจาปีการศึกษาที่ผํานมา ตํอคณะกรรมการประจาคณะและผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ปีการศึกษาตํอไป เพื่อให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนาไป
วางแผนและ/หรือปรับปรุงการดาเนินงาน
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

มีการสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม ทาให๎
อาคารและพื้นมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ คณะควรนาองค์ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์การกีฬาสํงเสริมกีฬา
ไทยในมิตศิ ิลปะและวัฒนธรรม เชํน กระบี่กระบอง หมากรุก เป็นต๎น โดยให๎คาแนะนาการใช๎อุปกรณ์
วิธีการเลํนที่เหมาะสมกับบุคคลกลุํมตํางๆ เพื่อสํงเสริมการใช๎เวลาวํางที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองหรือตํอชุมชน
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ควรสร๎างระบบสนับสนุนการพัฒนาตาแหนํงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
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๑๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑
๔.๖๖
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ๑๖.๑
๔.๔๒
๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาชํวงเวลาการสารวจภาวะการมีงานทา และติดตามการสารวจข๎อมูลภายใน ๑ ปี
หลังสาเร็จการศึกษา โดยควรเพิ่มกิจกรรมการให๎คาแนะนาการประกอบอาชีพอิสระ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

บุคลากรมีขีดความสามารถในด๎านการวิจัยสูงและสอดคล๎องกับการกาหนดเอกลักษณ์ในจุดเน๎น
ด๎านอุตสาหกรรมเกษตร และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ คณะมีอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย
อยํางครบถ๎วน รวมทั้งมีศักยภาพหางบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยอยํางเพียงพอ
(๑) ควรบูรณาการระหวํางสาขาวิชาเพื่อให๎เกิดโครงการวิจัยรํวมระหวํางสาขาวิชา
(๒) ควรมีระบบถํายทอดการทาวิจัยจากอาจารย์อาวุโสสูํอาจารย์รุํนใหมํ ในลักษณะ งานวิจัย
แบบทีม
(๔) พัฒนาโครงการวิจัยรํวมกับอาจารย์ตํางมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศที่มีความรํวมมือ
ระหวํางกัน เพื่อเพิ่มทุนวิจัยจากแหลํงทุนภายนอก
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) คณะสามารถนาความรู๎และประสบการณ์การให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยควรมีนโยบายให๎นิสิตมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อสํงเสริม
การประยุกต์ใช๎ความรู๎ และการพัฒนาอัตลักษณ์
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(๒) คณะมีการดาเนินการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางเป็นรูปธรรม โดยควรสํงเสริม
สนับสนุนให๎ ทุกภาควิชาบริการวิชาการแกํ สังคม โดยสร๎างความเข๎าใจจุดมุํงหมาย การบริการวิชาการ และ
ความเชื่อมโยงพันธกิจการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีการดาเนินงานสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
อยํางตํอเนื่อง โครงการบรรลุเปูาหมายและเกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํชอุมชน คณะมีความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย สะอาด มีการดาเนินการด๎านขยะอยํางเป็นระบบ รวมทั้ง มีสภาพแวดล๎อมทั่วไปที่เอื้อตํอการจัด
การเรียนการสอน
คณะควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย์และนิสิตสร๎างสรรค์ผลงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยกาหนดนโยบายให๎แตํละภาควิชาจัดประกวดผลงาน เพื่อคัดเลือกนาเสนอขอรับรางวัระดั
ล บมหาวิทยาลัย
หรือระดับชาติตํอไป
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีแผนยุทธศาสตร์ และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน๎นการพัฒนาบุคลากรและการ
ทางานอยํางมีความสุข โดยมีการแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นอยํางเป็นกันเองในบุคลากรทุกระดับตาม
โครงการสุนทรีย์สนทนา มีการประเมินความพึงพอใจและประเมินภาวะผู๎นาทั้งระดับคณะและระดับภาควิชา
โดยควรวิเคราะห์ผลประเมิน เพื่อการพัฒนาหรือเตรียมความพร๎อมผู๎บริหารรุํนตํอไป รวมทั้งควรมี
กลไกติดตาม
และสนับสนุนการขอตาแหนํงทางวิชาการ เพื่อแก๎ปัญหาความลําช๎าและเป็นกาลังใจแกํคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

มีระบบประเมินคุณภาพระดับภาควิชา ควรมีการชี้แจงความหมายตัวบํงชี้ตํางๆเป็นระยะ เพื่อ
สร๎างความเข๎าใจการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ และวางแผนจัดเก็บและ รวบรวม
ข๎อมูลให๎สอดคล๎องกับตัวบํงชี้และเกณฑ์
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ด้านอัตลักษณ์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะกาหนดเอกลักษณ์ได๎ชัดเจน แตํควรสะท๎อนกั บอั ตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยในแตํละด๎าน
โดยเผยแพรํอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สูํนิสิตคณาจารย์และบุคลากรอยํางทั่วถึง และ จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ในด๎านตําง ๆ เชํน ด๎าน ผลิตบัณฑิต ด๎านวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให๎สอดคล๎อง
กับเอกลักษณ์ของคณะ และมีการประเมินคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ที่กาหนด
๑๙) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔)
๔.๐๐
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๔ ๑๒
๓.๘๙
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได๎รับการตีพิมระดั
พ์ บพอใช๎ คณะควรกาหนดระบบ
และกลไกเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์เพื่อรักษาคุณภาพผลงานผู๎สาเร็จการศึกษา เชํน คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จานวนวิทยานิพนธ์ที่รับผิดชอบ การตรวจสอบความซ้าซ๎อนของวิทยานิพนธ์ เป็นต๎น
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์ และ มีตาราหรือหนังสือที่ผํานการประเมิน

โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจานวนมาก โดย ควรสํงเสริม/สนับสนุนให๎สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลงานเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้มีอาจารย์จานวนมากที่ยังไมํขอตาแหนํงทางวิชาการคณะควรใช๎ข๎อมูลจากระบบประกันคุณภาพ
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข๎อมูลผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย บทความวิชาการ ตารา หรือหนังสือ
เพื่ออานวยความสะดวกในการรวบรวมผลงานที่นาไปใช๎ขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ
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(๒) ควรสํงเสริมหรือสร๎างแรงจูงใจให๎คณาจารย์นาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์แกํหนํวยงาน

และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มคุณคําของงานวิจัย
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) ควรทบทวนการกาหนดวัตถุประสงค์โครงการบริการวิชาการ รวมทั้งจุดมุํงหมายด๎านการนา
ความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(๒) คณะดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งอยํางจริงจัง แตํการดาเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในบางขั้นตอนยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะการนาผลการประเมินการดาเนินงาน
ไปปรับปรุงแก๎ไข (Act) ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพ จึงควรกาหนดระบบและกลไกรองรับการดาเนินการ
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ให๎ครบถ๎วน ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

(๑) มีการดาเนินการสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและ
วัฒนธรรม เชํน มีอาคารสาหรับกิจกรรมของนิสิต อาคารและสถานที่โดยรอบมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
ต๎นไม๎รํมรื่น โดยควรเพิ่มมาตรการประหยัดน้าและกระแสไฟฟูารํวมด๎วย
(๒) การระบุเปูาหมาย และ ตัวชี้วัดโครงการยังไมํชัดเจน และการสร๎างประโยชน์และคุณคําตํอ
สังคม ยังมีความเป็นรูปธรรมน๎อย ควรทาความเข๎าใจการกาหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด และมีการติดตาม
พฤติกรรมชุมชนอยํางใกล๎ชิด เพื่อเป็นข๎อมูลแสดงความสาเร็จโครงการ
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ควรสร๎างระบบสนับสนุนการพัฒนาตาแหนํงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

บุคลากรมีความตั้งใจ ควรมีระบบจัดเก็บข๎อมูล หลักฐาน รวมทั้งมีการสํงเสริมให๎อาจารย์ตระหนัก
และเข๎าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยเฉพาะในตัวบํงชี้ที่เกี่ยวกับผลลัพธ์หรือผลผลิต
ซึ่งเป็นตัวบํงชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกที่แสดงคุณภาพขององค์การในภาพรวม ซึ่ง เป็นการยกระดับระบบ
ประกันคุณภาพ และมีความยั่งยืน
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ด้านอัตลักษณ์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

อาจารย์และนิสิตบางสํวนยังไมํทราบและไมํเข๎าใจเกี่ยวกับ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ คณะควรมี
การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจ เชํน การปฐมนิเทศ นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํ การประกวดโปสเตอร์ เพื่อสร๎าง ความรํวมมือ
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนด และมีการประเมินนิสิตและบัณฑิตตามอัตลักษณ์เป็นระยะ
๒๐) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔)
๔.๒๘
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ ๔ ๑๒
๔.๑๘
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ข๎อความประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาบางข๎อ ยังไมํสอดคล๎อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และควรนาผลการประเมินไปใช๎ในการปรับปรุงระบบการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะสามารถสร๎างงานสร๎างสรรค์ทางด๎านวรรณศิลป์ให๎เป็นที่ประจักษ์และได๎รับการยอมรับ
(๒) งานวิจัยและตาราสํวนใหญํเป็น ผลงานรายบุคคล ควรสํงเสริม ให๎มีผลงานวิจัยและผลงาน
ประเภทตาราที่มีผู๎รํวมวิจัยและผู๎รํวมแตํงตารา เพื่อแสดงความก๎าวหน๎าทางวิชาการ
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎พัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย คณะควรสร๎างความ โดดเดํน ด๎านการบริการทางวิชาการแกํครูด๎านการเกษตร ซึง่ อาจนาไปสูํ
การสร๎างจุดเดํนของคณะให๎เป็นที่ยอมรับจาก ศักยภาพของคณะ จึงควรวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส
และอุปสรรคด๎านการบริการวิชาการแกํครูด๎านการเกษตร เพื่อจัดทาแผนบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) มีห๎องปฏิบัติการ Micro Teaching และมีศูนย์คุณธรรมจริยธรรมและการให๎คาปรึกษา ซึ่งมี

อาจารย์ ประจาในการดาเนินการ โดยควรเพิ่มพื้นที่รองรับนิสิต
(๒) มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการแตํงกายที่สอดคล๎องกับคุณลักษณะผู๎ประกอบวิชาชีพครู
(๓) คณะมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด มีสิ่งแวดล๎อมทั่วไปเอื้อตํอการเรียนการสอน มี

สภาพภูมิทัศน์เป็นพื้นที่สีเขียว
(๔) ควรดาเนินการสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย์และนิสิตสร๎างสรรค์ผลงานด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยกาหนดนโยบายให๎แตํละภาควิชา จัดประกวดผลงาน เพื่อคัดเลือกและสํงผลงานประกวด
ระดับสถาบันหรือระดับชาติตํอไป
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ควรสร๎างระบบสนับสนุนการพัฒนาตาแหนํงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

บุคลากรให๎ความรํวมมือด๎านการประกันคุณภาพ ควรมีการสํงเสริมให๎อาจารย์ตระหนักและเข๎าใจ
ระบบประกันคุณภาพและตัวบํงชี้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
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ด้านอัตลักษณ์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

อาจารย์และนิสิตบางสํวนยังไมํทราบและไมํเข๎าใจเกี่ยวกับ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ คณะควรมี
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายอยํางตํอเนื่องเพื่อสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจเชํน การปฐมนิเทศ
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํ การประกวดโปสเตอร์ เพื่อสร๎าง
ความรํวมมือการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนด และมีการประเมินนิสิตและบัณฑิตตามอัตลักษณ์เป็นระยะ
๒๑) คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔)
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ ๔
๑๒ ๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)

ผลการประเมิน
๓.๗๕
๓.๖๕

สรุป คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านการผลิตบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะมีจานวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๖ คน คณะจึง
ต๎องวางแผนเตรียมความพร๎อมด๎านอาจารย์ให๎มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานวิจัยรองรับการทาหน๎าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยวางแผนระดับคณะ ภาควิชาและระดับบุคคล และมีมาตรการอื่นสนับสนุน
แผนเตรียมความพร๎อม เชํน การลดภาระงานสอน ภาระงานตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย เป็นต๎น
(๒) ความพร๎อมของนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอ ผลงานในแหลํงตีพิมพ์ ที่มีคุณภาพ โดย
ออกแบบการเรียนการสอนแบบเน๎นการวิจัย (Research Based Learning) เชํน กาหนดให๎ศึกษาบทความ
วิชาการ บทความวิจัย รายงานการวิจัย การให๎ความรู๎เกี่ยวกับประเภทแหลํงตีพิมพ์งาน
วิชาการ การประเมิน
คุณภาพแหลํง ตีพิมพ์ และการฝึกฝนทักษะการเขียน ผลงานวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนให๎นิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษาเข๎ารํวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนคําลงทะเบียน และคําเดินทาง
(๓) คณะควรสํงเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา และสนับสนุนให๎นิสิตระดับปริญญาตรีเลือก
ศึกษาในแผนสหกิจศึกษา เนื่องจากคณะมีความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งที่อยูํในบริเวณเขตอุตสาหกรรมที่ได๎รับ
การสํงเสริม ซึ่งมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง เป็นโอกาสให๎นิสิตได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง โดยควรมอบหมาย
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ให๎อาจารย์เข๎ารํวมกิจกรรมเครือขํายสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก และวางแผนพัฒนาอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา ทั้งนี้ อาจมีหนํวยงานประสานงานด๎านสหกิจศึกษาระดับวิทยาเขตรองรับการจัดสหกิจศึกษา
ของคณะอื่น ๆ ด๎วย
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะควรกาหนดประเด็นการจัดการความรู๎ด๎านการวิจัยให๎ครบกระบวนการ
นับตั้งแตํ
การกาหนดประเด็นวิจัย จนถึงการตีพิมพ์ผลงาน เพื่อเพิ่มจานวนอาจารย์และจานวนบทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดับตํางๆ
(๒) การเพิ่มชํองทางการเผยแพรํผลงานวิจัยไปสูํหนํวยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข๎องกับ
ผลการวิจัย โดยเสนอผลการวิจัยตํอหนํวยงานหรือองค์กรที่มีการจัดประชุมวิชาการประจาปี นอกเหนือ
จากการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งมีขอบเขตจากัดเฉพาะนักวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และอาจเป็นที่มาของแหลํงทุนวิจัยในอนาคต ซึ่งเป็นการสร๎าง
งานวิจัยตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ นอกเหนือจากการวิจัยเพื่อพัฒนาหรือตํอยอดองค์ความรู๎
(๓) การประมวลหรือสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ ที่มาจาก
การเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องไว๎ในบทความเดียวกัน Review
(
Article) ซึ่งเหมาะสมสาหรับผู๎สนใจทั่วไป
มากกวําบทความวิจัยที่เป็นประเด็นเฉพาะเรื่องและมีเนื้อหาที่แสดงระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นผลงานวิชาการ
ประเภทหนึ่งที่นาไปขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ
(๔) การสนับสนุนทุนการแตํงตารา หรือหนังสือ สาหรับอาจารย์ที่ไมํมีผลงานลักษณะนี้มากํอน
โดยกาหนดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาตาราหรือหนังสือ สาหรับอาจารย์ที่มีผลงานแล๎ว ควร
กาหนดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเชํนเดียวกัผูบ๎ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินคุณภาพ
ตาราหรือหนังสือที่ได๎รับทุนสนับสนุนกํอนการตีพิมพ์ โดยกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพเชํนเดียวกับ
การประเมินคุณภาพตาราหรือหนังสือเพื่อขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ
ซึ่งจะชํวยให๎อาจารย์ที่ยังไมํมี
ประสบการณ์การผลิตผลงานทางวิชาการประเภทนี้ มีโอกาสเรียนรู๎และได๎รับคาแนะนาที่ถูกต๎องนอกจากนี้
จะชํวยลดเวลาการแก๎ไขปรับปรุงผลงาน ในขั้นตอนการพิจารณาผลงานที่นาไปใช๎ขอกาหนดตาแหนํงทาง
วิชาการ
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ีความได๎เปรียบในเชิงพื้นที่ที่อยูํในบริเวณที่ต๎องการองค์ความรู๎ เพื่อ
พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และเป็นที่ยอมรับจากหนํวยงาน
ภายนอก คณะจึงมีรายได๎จากการบริการวิชาการ และสามารถนาความรู๎และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการมาใช๎พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอยํางเป็นรูปธรรม
(๑) เพื่อให๎การบริการวิชาการของคณะมีประโยชน์ในด๎านผลกระทบตํอชุมชน คณะควรกาหนด
นโยบายและประเด็นการบริการวิชาการที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน โดยสารวจความต๎องการของ
ชุมชนหรือสภาพปัญหาของชุมชน เชํน มลภาวะ สิ่งแวดล๎อม ขยะ ของเสีย รวมทั้งปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ
ตํอคุณภาพชีวิตกลุํมคนในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เป็นต๎น โดยอาจารย์ในคณะควรนา ความรู๎
ความเชี่ยวชาญมารํวมกันจัดทาแผนบริการวิชาการ รวมทั้งสํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดาเนินงาน
ด๎านการบริการวิชาการ เพื่อให๎มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง และติดตาม ประเมินกระทบ
ผล
การบริการวิชาการตํอชุมชน เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนบริการวิชาการ
(๒) ควรทบทวนตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับ เปูาหมาย
การบริการวิชาการ โดยคานึงถึงผลตามเปูาหมายการบริการวิชาการที่จะเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
เชํน จานวน/ประเภทกิจกรรมที่ชุมชนดาเนินการภายหลังการบริการวิชาการของคณะ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล/กลุํมคน/ประชาชนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต อันเป็นผลจากการบริการ
วิชาการ เป็นต๎น นอกเหนือจากกาหนดตัวชี้วัดด๎านจานวนโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา และความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการ
(๓) คณะควรมีนโยบายให๎นิสิตมีสํวนรํวมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อสํงเสริมให๎นิสิต
นาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ และสํงเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) โครงการ/กิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสํวนใหญํเป็นวัฒนธรรมประเพณี ซึ่ง
เป็นวิถีชีวิตทั่วไปของชุมชน/สังคม คณะควรศึกษาจุดมุํงหมายด๎านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจาก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาด๎านการดาเนินการตามภารกิเพื
จ ่อออกแบบโครงการและกิจกรรมที่นาไปสูํ
จุดมุํงหมาย ซึ่งอาจใช๎กิจกรรมตามประเพณีเป็นเครื่องมือที่นาไปสูํเปูาประสงค์ดังกลําว เชํน กิจกรรมไหว๎ครู
ที่กาหนดให๎จัดพานไหว๎ครูโดยใช๎เฉพาะวัสดุที่ยํอยสลาย นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
ของไทยที่แสดงถึงความระลึกถึงผู๎ที่ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาแล๎ว ทั้งยังเป็นเครื่องมือการสร๎างวัฒนธรรมความ
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รับผิดชอบด๎านสิ่งแวดล๎อมตํอสังคม คณะจึงควรกาหนดวัฒนธรรมที่ต๎องการสํงเสริมให๎ชัดเจน การกาหนด
โครงการ/กิจกรรมต๎องเป็นไปในแนวทางที่สํงเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมดังกลําวแกํนิสิต รวมทั้งกาหนดรูปแบบ
การประเมินความสาเร็จของการสํงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมให๎สอดคล๎องกับจุดมุํงหมาย
(๒) คณะควรเพิ่มเติมกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางสังคม
เชํน การตรงเวลา การเสียสละ นอกจาก จะเป็นการดาเนินงานตามพันธกิจการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แล๎ว ซึ่งสามารถบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และมีความสอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสามารถประเมินความสาเร็จรํวมกับการประเมิผนลการเรียนรู๎
ในขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) คณะมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกประมาณร๎อยละ ๑๑ เพื่อให๎สอดคล๎องกับการเป็นกลุํม
สถาบันเน๎นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก คณะจึงต๎องมี
อาจารย์ปริญญาเอกอยํางน๎อยร๎อยละ ๔๓ จึงควรวางแผนพัฒนาอาจารย์และแผนจัดหาทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สํวนหนึ่งจัดสรรจากงบประมาณรายได๎ของคณะ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนสํวนหนึ่ง หรือทุน
พัฒนาคณาจารย์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสถาบันอุดมศึกษาตํางประเทศที่มี
ความรํวมมือกับ มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายการรับอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
(๒) ควรกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผู๎บริหารทุกระดับของคณะในระหวํางดารงตาแหนํง โดย
ให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุายมีสํวนรํวมในการประเมิน และเปิดเผยผลการประเมินแกํคณาจารย์และบุคลากร
ทั้งนี้ อาจใช๎แนวทางเดียวกับการประเมินคณบดี เพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงการบริหารระหวํางการดารง
ตาแหนํง ตลอดจนวางแผนพัฒนาผู๎บริหารรุํนตํอไปในอนาคต
(๓) เแผนประกันคุณภาพการศึกษาแสดงเฉพาะกิจกรรมการดาเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ
คณะควรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยระบุโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด และผู๎รับผิดชอบ รวมทั้งมีการกากับ ติดตาม และประเมินการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ทุกภาคการศึกษา หรืออยํางน๎อยปีการศึกษาละสองครั้ง เชํนเดียวกับการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปี
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบกาหนดมาตรการสํงเสริมภายในด๎านการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต ทั้งในสํวนที่กาหนดไว๎ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของหลักสูตร และการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ โดยมีแผนดาเนินการตั้งแตํการพัฒนาหลักสูตร การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู๎โดยกาหนด
ให๎อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นสํวนหนึ่งของมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของหลักสูตร เพื่อนาไปออกแบบการจัด
การเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต หรือจัดทาแผนพัฒนานิสิตซึ่งบูรณาการรํวมกันระหวํางการเรียน
การสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยประเมินคุณลักษณะนิสิตเป็นระยะระหวํางการศึกษาในหลักสูตรํรวมกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนตามตัวบํงชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๒๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔)
๓.๖๕
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ ๔
๓.๕๘
๑๒ ๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านการผลิตบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) วิทยาเขตศรีราชาอยูในพื
ํ ้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เอืต้อํอการจัดการศึกษาแบบ
สหกิจศึกษา ซึ่งจะทาให๎นิสิตสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ และพัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทาง ปัญญาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติได๎เป็นอยํางดี คณะควรวางแผนเตรียมความพร๎อม อาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา โดยให๎อาจารย์เข๎ารํวมกิจกรรมเครือขํายสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก ทั้งนี้ อาจมี
หนํวยงานประสานงานด๎านสหกิจศึกษาระดับวิทยาเขต นอกจากนี้ กระบวนการนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาจะ
เป็นโอกาสให๎อาจารย์ที่ปรึกษาเข๎าถึงผู๎ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถให๎คาปรึกษาหรือ แนวทาง
แก๎ปัญหา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริการวิชาการ อันนาไปสูํการพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต๎องการของ
ผู๎ใช๎ประโยชน์ สามารถสร๎างมูลคําเพิ่มของผลงานวิจัย นอกเหนือจากองค์ความรู๎จากการวิจัย รวมถึงการนา
ความรู๎และประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง
หน้า | ๑๖๒

(๒) คณะมีคณาจารย์ที่มีความสามารถด๎านการวิจัยและการเสนอบทความทางวิชาการ ดังที่
ปรากฏวํามีอาจารย์จานวนหนึ่งมีผลงานอยํางตํอเนื่อง คณะจึงควร มอบหมายให๎อาจารย์เหลํานี้มีบทบาท
การเตรียมความพร๎อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอผลงาน ในแหลํงตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยทาหน๎าที่ให๎
คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการ การให๎ความรู๎เกี่ยวกับประเภทแหลํงตีพิมพ์ผลงาน วิชาการ
การประเมินคุณภาพแหลํงตีพิมพ์ แนวทางการพิจารณาคุณภาพบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุม
วิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการวิจัยเป็นฐาน Research
(
Based Learning) เชํน กาหนดให๎นิสิตศึกษาผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย
รายงานการวิจัย และควรสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข๎ารํวมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีอาจารย์ประจาที่มีการเผยแพรํบทความวิจัยอยํางตํอเนื่อง
(๑) ควรกาหนดประเด็นความรู๎ด๎านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มจานวนอาจารย์และจานวน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับตําง ๆ
(๒) คณะควรเพิ่มชํองทางการเผยแพรํผลงานวิจัยไปสูํหนํวยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข๎อง
กับประเด็นการวิจัยโดยตรง โดยนาเสนอผลงานวิจัยกับกลุํมเปูาหมาย เพื่อขยายขอบเขตการใช๎ ประโยชน์
ไปยังผู๎มีโอกาสใช๎ประโยชน์จากการวิจัย โดยการเข๎ารํวมประชุมกับกลุํมหรือชมรมผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
ชายทะเลตะวันออก ซึ่งอาจทาให๎ได๎รับทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก เพื่อพัฒนาการวิจัยให๎ตอบสนองตํอ
ความต๎องการของผู๎ใช๎ และเปูาหมายด๎านการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ นอกเหนือจากการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหรือตํอยอดองค์ความรู๎
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) การบริการวิชาการเป็นพันธกิจที่ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมใช๎เวลาทั้งในและนอกเวลา
ปฏิบัติงานคํอนข๎างมาก นับตั้งแตํการวางแผน การดาเนินงาน และการติดตาม ประเมินผล อีกทั้งต๎องมี
การดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง จึงจะสามารถบรรลุเปูาหมายพันธกิจด๎านการบริการวิชาการ ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมจึงควรออกแบบโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนและการวิจัย และมีสํวนรํวมตั้งแตํขั้นตอนการจัดทาแผนบริการวิชาการ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
และเปูาหมาย การบริการวิชาการ เชํน ประโยชน์หรือคุณคําตํอชุมชน องค์กรที่รับบริการ เพื่อออกแบบ
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โครงการ/กิจกรรมที่นาไปสูํเปูาหมายการบริการวิชาการ และสามารถนาความรู๎และประสบการณ์มาใช๎
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งเป็นมูลคําเพิ่มของพันธกิจการบริการวิชาการ
(๒) คณะควรทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จการบริการวิชาการ เพิ่มเติมจากตัวชี้วัด
ด๎านจานวนผู๎รับบริการ หรือระดับความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการ เชํน จานวนกิจกรรมที่ชุมชนดาเนินการเพื่อให๎
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายการบริการวิชาการ
และนาผลประเมินมาปรับปรุงแผนบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) ควรสํงเสริมให๎นิสิตมีสํวนรํวมในการพัฒนาสุนทรียภาพของคณะด๎วยกิจกรรม ๕ ส โดยจัด
แบํงพื้นที่ห๎องปฏิบัติการให๎นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนหรือใช๎ห๎องปฏิบัติการรับผิดชอบ
(๒) ควรพัฒนาตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่แสดงถึงประโยชน์และคุณคําของกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เชํน จานวนบุคลากรที่เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง ร๎อยละของนิสิตที่เข๎ารํวมกิจกรรม
อยํางตํอเนื่อง (ไมํนับซ้า) เพื่อให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายด๎านการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) คณะมีอาจารย์รุํนใหมํที่มีความเป็นนักวิชาการ ซึ่งจะเป็นผู๎บริหารของคณะในอนาคต จึงควร
วางแผนพัฒนาเพื่อเตรียมเป็นผู๎บริหารรุํนใหมํ โดยเฉพาะความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาคณะควรสํงเสริม
การเข๎าอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู๎บริหารสถาบันอุดมศึกษา (น.บ.ม.) ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือหลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติ หรือเสนอให๎วิทยาเขตพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู๎บริหาร
สายวิชาการ โดยใช๎กรอบมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ ก.พ.อ.กาหนด
เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
(๒) คณะควรวางแผนพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์
โดยพัฒนาระบบสนับสนุน
เพื่อเตรียมผลงานที่ใช๎ในการขอตาแหนํงทางวิชาการ เชํน ขั้นตอนการพิจารณาโครงรํางการวิจัย การจัดหาและ
สนับสนุนคําตอบแทนผู๎ทรงคุณวุฒิที่ให๎คาปรึกษาด๎านการผลิตตาราหรือหนังสือ และให๎มีการประเมินคุณภาพ
ตาราหรือหนังสือที่ได๎รับทุนสนับสนุนจากคณะหรือมหาวิทยาลักํยอนการตีพิมพ์ โดยผู๎ทรงคุณวุฒิและใช๎เกณฑ์
การพิจารณาผลงานเชํนเดียวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ
(๓) การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นข๎อมูล/เอกสารที่ต๎อง
จัดเก็บ เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี ได๎แกํ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ ให๎เป็นสํวนหนึ่งของการสนับสนุนการเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการ และสามารถนาไปวางแผน
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มอบหมายภาระงานที่เอื้อตํอการเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการ โดยงานการเจ๎าหน๎าที่คณะอานวยความสะดวก
ด๎านการรวบรวมข๎อมูลผลงานอาจารย์ เพื่อแจ๎งให๎อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและจานวนผลงานตามเกณฑ์ขอ
กาหนดตาแหนํงทางวิชาการ จัดทาแบบคาขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการตํอไป
ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบกาหนดมาตรการสํงเสริมภายใน ประเด็นที่เป็น
ความสาคัญเรํงดํวน เชํน คุณวุฒิอาจารย์ งานวิจัยที่นาไปใช๎ประโยชน์ เป็นต๎น ซึ่งเป็นประเด็นสํงเสริม
การพัฒนาอัตลักษณ์ เมื่อผลการดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายหรืออยูํในระดับดี คณะสามารถเปลี่ยนแปลง
มาตรการสํงเสริมภายในได๎ตามความจาเป็นเรํงดํวน
๒๓) คณะวิทยาการจัดการ
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔)
๓.๖๑
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ ๔ ๑๒
๓.๕๓
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะวิทยาการจัดการ
 ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านการผลิตบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ปีการศึกษา ๒๕๕๓คณะมีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยมีอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน ๙ คน ผู๎ชํวยศาสตราจารย์จานวน ๘ คน และไมํมีอาจารย์ตั้งแตํระดับรอง
ศาสตราจารย์
(๑) คณะควรทบทวนแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือการเพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ให๎สอดคล๎องกับจานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คณะต๎องวางแผนเพิ่มอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาร นิพนธ์ รองรับนิสิต ปริญญาโทที่จะมีจานวนเพิ่มขึ้น
เพื่อมิให๎เสียโอกาสในการรับนิสิตระดับปริญญาโท โดยวางแผนภาระงานให๎อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาเอกมี
ผลงานวิจัย รวมทั้งมอบหมายให๎อาจารย์ระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์มีภาระงานสอนที่เหมาะสมกับแผนการผลิต
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การขอกาหนดตาแหนํง
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ระดับรองศาสตราจารย์ เชํน การจัดสรรทุนสนับสนุนการแตํงตาราหรือหนังสือ การกาหนด ผู๎ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตาราหรือหนังสือตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อให๎คาแนะนาการปรับปรุง
ตาราหรือหนังสือ ให๎อยูํในระดับคุณภาพการประเมินผลงานวิชาการ
(๒) การเตรียมความพร๎อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ โดยให๎ความรู๎เกี่ยวกับ กระบวนการตีพิมพ์ผลงาน เชํน การพิจารณาบทความกํอนการตีพิมพ์
ประเภทและการประเมินคุณภาพแหลํงตีพิมพ์ แนวทางการพิจารณาคุณภาพบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
หรือการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ รวมทั้งการออกแบบการเรียนการสอนให๎มีการศึกษา
ผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานการวิจัย และสนับสนุนให๎นิสิตเข๎ารํวมประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(๓) การวางแผนรองรับการตีพิมพ์ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาเชํน การจัดประชุมเสนอผลงาน
นิสิตปริญญาโทรํวมกับคณะเศรษฐศาสตร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก การจัดทาวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค๎นผลงานผู๎สาเร็จการศึกษาปริญญาโทที่บุคคลภายนอกเข๎าถึงได๎ เป็นต๎น
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวนอาจารย์ที่ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ปีการศึกษา
๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ มีแนวโน๎มลดลง ๑๒ ๔ และ ๓ เรื่อง และ ๑๗ ๘ และ ๗ คน
(๑) คณะควรศึกษาโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอํอนด๎านการวิจัย เพื่อทบทวนระบบบริหาร
งานวิจัยของคณะ ซึ่งอาจได๎รับผลกระทบจาก การเพิ่มหลักสูตรและ/หรือจานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นจากการจัด
การศึกษาโครงการพิเศษในเวลาราชการ รวมทั้งศึกษาระบบบริหารงานวิจัยคณะอื่น ๆ เพื่อนามาปรับปรุงระบบ
บริหารงานวิจัยของคณะ
(๒) คณะควรพิจารณาทบทวนคุณสมบัติผู๎ขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยควรเพิ่มเติม
คุณสมบัติด๎านการวิจัยนอกเหนือจากเกณฑ์ระยะเวลาปฏิบัติงาน เชํน ต๎องมีงานวิจัยอยํางน๎อย ๑ เรื่องที่เป็น
ผู๎รับผิดชอบหลัก เนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาเอกเน๎นการพัฒนานักวิชาการที่มีความรู๎ ความสามารถ
ระดับสูงโดยกระบวนการวิจัย ประสบการณ์การวิจัยกํอนเข๎าศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอการศึกษา
ระดับปริญญาเอก รวมทั้งระยะเวลาการสาเร็จศึกษา ทั้งนี้ เมื่อสาเร็จการศึกษาจะสามารถทาหน๎าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได๎ทันที
(๓) คณะควรเพิ่มเติมขั้นตอนการประเมินคุณภาพตาราหรือหนังสือสาหรับผู๎ที่ได๎รับทุนสนับสนุน
การแตํงตาราหรือหนังสือ โดยกาหนดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การประเมินผลงานทางวิชาการ
ประเภทตาราหรือหนังสือ ทาหน๎าที่ให๎คาแนะนาเกี่ยวกับคุณภาพตาราหรือหนังสือ และมีการประเมินคุณภาพ
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ตามเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการสาหรับการขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการกํอนการตีพิมพ์ และ
เมื่อตีพิมพ์เผยแพรํสามารถใช๎เป็นผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ ซึ่งชํวย ลดระยะเวลาในขั้นตอน
การแก๎ไขผลงานตามความเห็นของคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน๎าที่ประเมินผลงานวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(๔) คณะควรกาหนดนโ ยบายด๎านวิชาการกี่ยวกับการ ใช๎ตาราหลักในรายวิชาตําง การใช๎
ตาราหลัก ซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์ประจาคณะต๎องเป็นตาราที่ประเมินผํานตามเกณฑ์เชํนเดียวกับตาราที่
ได๎รับทุนสนับสนุนการแตํงตาราจากคณะ จึงจะสามารถนามาใช๎ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะมีโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการจานวนมาก โดยใช๎จานวนผู๎เข๎ารับการอบรม หรือ
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติได๎เมื่อเทียบกับแผน เป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสาเร็จระดับโครงการและ
แผนบริการวิชาการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกลําวยังไมํสะท๎อนความสาเร็จการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต๎องการ
และการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
(๑) การจัดทาแผนบริการวิชาการควรพิจารณาเปูาหมายของการบริการวิชาการที่กาหนดไว๎ใน
มาตรฐานด๎านการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จแผนบริการ
วิชาการ โดยการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต๎องเป็นเครื่องมือที่นาไปสูํการบรรลุเปูาหมายของการบริการ
วิชาการ คณะควรชี้แจงเปูาหมายของการบริการวิชาการให๎แกํผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์ ออกแบบโครงการ/กิจกรรมและกาหนดตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
และนาไปสูํเปูาหมายการบริการวิชาการ
(๒) คณะควรทบทวนระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงการนาความรู๎
หรือประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย เชํน กาหนดให๎
นิสิตในรายวิชามีสํวนรํวมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการต๎องดาเนินการ
ตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา ๒ ครั้ง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่รับบริการ
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีการดาเนินงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา และ
ประเพณีอยํางตํอเนื่อง
(๑) ควรกาหนดประเด็นสํงเสริมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม เชํน การประหยัด โดยเผยแพรํ
ให๎นิสิต อาจารย์และบุคลากรทราบอยํางทั่วถึง
(๒) ทบทวนการจัดทาแผนงานด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดวัตถุประสงค์ที่
สอดคล๎องกับเปูาหมายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ระบุในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เพื่อออกแบบ
โครงการ/ กิจกรรม และกาหนดตัวชี้วัดการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล๎องวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการ
ประเมินมิติผลกระทบด๎านประโยชน์และคุณคํา
(๓) สํงเสริมนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ให๎มีสํวนรํวมพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม เชํน การรักษาความสะอาด การรักษาสภาพแวดล๎อม การจัดกิจกรรม ๕ ส เป็นต๎น
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) ปัจจุบันคณะมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ ๑๗.๘๒ และไมํมีอาจารย์ที่มี ตาแหนํง
ทางวิชาการตั้งแตํระดับรองศาสตราจารย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุํม ง
กลุํมสถาบันที่เน๎นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก คณะจึงต๎องมี
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๔๓ และต๎องมีอาจารย์ตั้งแตํระดับรองศาสตราจารย์
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๒ คุณภาพอาจารย์จึงจะอยูํในระดับดี คณะและภาควิชาตําง ๆ ต๎อง รํวมกันทบทวน
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะด๎านคุณวุฒิและ ตาแหนํงทางวิชาการ เพื่อกาหนด
เปูาหมายด๎านคุณภาพอาจารย์ ระยะ ๓ – ๕ ปี ที่สอดคล๎องกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุํม ง โดย
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงประจักษ์ที่สํงผลกระทบตํอแผนการพัฒนาอาจารย์ เชํน แผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ข๎อมูลอายุงาน คุณวุฒิ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการภาระงานสอนทุกระดับทุกโครงการ
เป็นต๎น โดยมอบหมายให๎อาจารย์เสนอแผนภาระงานรายบุคคล เพื่อจัดทาแผนภาระงานระดับภาควิชา
คณะ และนามาใช๎ประกอบการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการประจาคณะ
มีการประเมินและติดตามแผนภาระงานทุกภาคการศึกษา และประเมินแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นประจาทุกปี
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(๒) แผนงานพัฒนาคุณภาพระบุเฉพาะกิจกรรมหลักด๎านการประกันคุณภาพตามชํวงเวลาตําง ๆ
ยังไมํมีแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ โดยวิเคราะห์สาเหตุของตัวบํงชี้ที่มีผลประเมินระดับ
พอใช๎ เพื่อกาหนดกิจกรรมหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งระบุวิธีการกากับ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง เชํนเดียวกับการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปี
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(๓) วิทยาเขตศรีราชาควรมีนโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาที่
เหมาะสมกั บการดาเนินงานระดับภาควิชา และการประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับการจัด การศึกษาตามประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งจะทาให๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข๎าถึงระดับหนํวยยํอยที่จัดการเรียน
การสอน และสามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาถึงระดับหนํวยงานที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตโดยตรง
ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
คณะควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบกาหนดมาตรการสํงเสริมภายใน ประเด็นที่เป็น
ความสาคัญเรํงดํวน เชํน คุณวุฒิอาจารย์ ตาแหนํงทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่นาไปใช๎ประโยชน์ เป็นต๎น ซึ่ง
กํอให๎เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานตามพันธกิจ
๒๔) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔)
๓.๕๖
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ ๔
๓.๕๑
๑๒ ๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านการผลิตบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด๎านพาณิชยนาวี ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะทางในระดับ
ปริญญาตรีเพียงแหํงเดียว ผลิตบุคลากรปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการการคมนาคมทางน้า ตั้งแตํ
ทําเรือ การเดินเรือและการบารุงรักษา วิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรโดยเพิ่มรายวิชาด๎านคมนาคม และ
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การขนสํง เชํน โลจิสติกส์ คลังสินค๎า การประกันภัย เป็นต๎น และควรพัฒนานิสิตให๎มีทักษะทางภาษา
เพื่อเพิ่มโอกาสการทางานของบัณฑิต
(๒) วิทยาลัยควรวางแผนการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อแสดงความสามารถทางวิชาการ และ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นพื้นฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท
นอกจากการพิจารณาเฉพาะด๎านจานวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ได๎รับทุนสนับสนุนภายนอก จานวน ๑๒ โครงการ
จากโครงการวิจัย ๑๖ โครงการ ผลงานวิจัยจานวนมากไมํมีการตีพิมพ์ เนื่องจากเงื่อนไขการรับทุนวิจัย
อยํางไรก็ตามผู๎วิจัยสามารถนาเสนอบางประเด็นจากงานวิจัยในรูปแบบบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) การบริการวิชาการในปัจจุบันมีรูปแบบกิจกรรมการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อสร๎าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในองค์ความรู๎ที่วิทยาลัยเชี่ยวชาญมีจานวนน๎อย
ผู๎บริหารคณะควรทบทวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ผํานมา โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์โครงการ /
กิจกรรม เปรียบเทียบกับเปูาหมายการบริการวิชาการตามพันธกิจการบริการวิชาการที่ระบุไว๎ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยควรระบุ “ชุมชน” ที่รับบริการวิชาการจากความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย จากผล
สารวจความต๎องการ เพื่อวางแผนรํวมกับชุมชน โดยจัดทาแผนกลยุทธ์และดาเนินงาน
ตํอเนื่อง และติดตามผล
การดาเนินโครงการตามเปูาหมายการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
(๒) คณะควรกาหนดให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการเป็นประจาทุกปี เพื่อนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงแผนบริการวิชาการ โดยอาจารย์
ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการรํวมกันกาหนดเปูาหมายการบริการวิชาการ เพื่อ จัดทาแผน
บริการวิชาการบนพื้นฐานความต๎องการของชุมชนหรือหนํวยงาน
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์กาหนด
เปูาประสงค์ในมิติประโยชน์และผลกระทบที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํผู๎รับบริการ โดย ออกแบบโครงการ/
กิจกรรมให๎มีการดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง เพื่อนาไปสูํเปูาหมาย และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน
หรือหนํวยงาน และกาหนดให๎ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบที่แสดงความสาเร็จการบริการวิชาการ
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
วิทยาลัยมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีที่มีการดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง ควรเพิ่มเติม
วัฒนธรรมที่สํงเสริมคุณลักษณะเฉพาะที่มีความสาคัญตํอผู๎ปฏิบัติงานด๎านพาณิชยนาวี เชํน การตรงตํอเวลา
ความมีระเบียบวินัย เป็นต๎น โดยกาหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ของนิสิต รวมทั้งเผยแพรํและชี้แจงให๎บุคลากร
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และนิสิตเข๎าใจวัตถุประสงค์การเสริมสร๎างวัฒนธรรมดังกลําว กาหนดการปฏิบัติงาน
ของทุกหนํวยงานที่สํงเสริมวัฒนธรรมนิสิต เพื่อให๎ทุกฝุายรํวมมือพัฒนานิสิตให๎มีคุณลักษณะตามวัฒนธรรม
ที่ต๎องการสํงเสริม
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) วิทยาลัยมีคณาจารย์ที่เป็นผู๎มีความรู๎ด๎านวิชาการซึ่งเป็นคนรุํนใหมํ และมีอาจารย์สํวนหนึ่งที่
มีความสามารถด๎านวิชาชีพพาณิชยนาวีที่มประสบการณ์
ี
สอดคล๎องกับหลักสูตรที่ประกอบด๎วยภาคทฤษฎี
ด๎านวิชาการและภาคฝึกปฏิบัติทางทะเล เพื่อให๎วิทยาลัยมีความพร๎อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ต๎องมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเชํน ปรัชญาการจัดการศึกษา มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พันธกิจ เป็นต๎น เพื่อจัดการศึกษาอยํางมีมาตรฐานคุณภาพ วิทยาลัยควรให๎ความรู๎
ความเข๎าใจ และเตรียมความพร๎อมด๎านการบริหารให๎แกํผู๎บริหารคณะ ซึ่งสํวนใหญํเป็นผู๎บริหารรุํนใหมํ หรือ
เสนอให๎วิทยาเขตศรีราชาและมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตพร ัฒนาผู๎บริหารสายวิชาการ โดยใช๎กรอบมาตรฐาน
หลักสูตรการพัฒนา นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ ก.พ.อ.กาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
(๒) วิทยาลัยควรวางแผนด๎านอัตรากาลังรํวมกับแผนพัฒนาอาจารย์ด๎านคุณวุฒิและตาแหนํ ง
ทางวิชาการ โดยมีเปูาหมายให๎คุณภาพอาจารย์ไมํต่ากวําระดับดีตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก และ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเภทสถาบันอุดมศึกษา กลุํม ง โดยมีจานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรี
เทําที่จาเป็น กาหนดให๎อาจารย์เสนอแผนเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการ เพื่อพิจารณาภาระงานที่เหมาะสม
กากับ
ติดตามแผนเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการและแผนพัฒนาอาจารย์ทุกภาคการศึกษา รวมทั้งติดตามความก๎าวหน๎า
ของอาจารย์ที่ลาศึกษาตํอให๎สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
(๓) แผนประกันคุณภาพการศึกษาไมํครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพจากผลประเมินคุณภาพ ซึ่ง
ควรระบุโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และผู๎รับผิดชอบ และให๎เป็นสํวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อ
กากับ ติดตาม และประเมินการดาเนินงานอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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(๔) วิทยาเขตศรีราชาควรมีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับ
การดาเนินงานระดับภาควิชา และประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร เพื่อให๎สอดคล๎องกับการจักดารศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งจะทา
ให๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของ การปฏิบัติงานปกติ และเป็นวัฒนธรรม
คุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
วิทยาลัยควรวิเคราะห์ปัจจัยหรือสาเหตุที่สํงผลตํอคุณภาพการ
ดาเนินตามพันธกิจ ๔ ด๎าน เนื่องจาก
ผลประเมินคุณภาพของวิทยาลัยอยูํในระดับไมํสูงนัเพื
ก ่อกาหนดเป็นมาตรสํงเสริมภายในด๎านการพัฒนาคุณภาพ
การดาเนินงานตามพันธกิจ
๒๕) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔)
๔.๑๕
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ ๔
๓.๙๖
๑๒ ๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

(๑) บัณฑิตมีความรู๎ทางด๎านสหสาขา สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน คณะ
ควรพัฒนาระบบที่สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางตลาดงานกับนิสิต เพื่อเพิ่มโอกาสการได๎งานทาที่สูงขึ้น
(๒) นายจ๎างต๎องการบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก๎ปัญหา รองลงมาคือ
ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ คณะควรออกแบบการเรียนการสอนสํงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ เชํน โครงงาน
รวมทั้งเพิ่มทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษให๎มากขึ้น
(๓) ควรมีการจัดพื้นที่ให๎เพียงพอและปลอดภัยสาหรับนิสิตในการใช๎เป็นที่อํานหนังสือ หรือทา
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กาหนดเอกลักษณ์ด๎านงานวิจัยไว๎อยํางชัดเจน
คือ “การนาองค์ความรู๎พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย ” และ “การนาองค์ความรู๎พื้นฐานเพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารท๎องถิ่นอยํางยั่งยื”น มีโครงการวิจัยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มากถึง ๓๐ โครงการ
(๑) คณะควรตีพิมพ์งานวิจัยที่มีมากถึง ๓๐ โครงการ เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ไปสูํสังคมภายนอก
(๒) คณะมีงานวิจัยที่มีความนําสนใจ จึงควรจัดทาแผนงาน/โครงการรวมทั้งสร๎างระบบและ

กลไกของคณะ เพื่อนางานวิจัยเหลํานี้ไปใช๎ประโยชน์กับชุมชน/หนํวยงานภายนอกให๎มากขึ้น เชํน การจัด
ประชุมทางวิชาการ การจัดทาเว็บไซต์ เป็นต๎น
(๓) คณะมีผลงานวิชาการน๎อยมาก (บทความเพียง ๑ เรื่อง และตาราหรือหนังสือที่ประเมิน

ผํานตามเกณฑ์ ๑ เลํม) คณะควรกาหนดระบบและกลไกพัฒนาผลงานวิชาการ ตารา หรือหนังสือ โดยมี
ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎คาแนะนาแนวทางการพัฒนาตาราหรือหนังสือจากเอกสารคาสอน เพื่อให๎มีตาราที่มีคุณภาพ
อาจารย์สามารถนาไปใช๎ขอตาแหนํงทางวิชาการด๎วยความมั่นใจ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) โครงการบริการวิชาการที่สามารถนามาบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนและการวิจัยได๎

ทุกโครงการ และเป็นโครงการที่สามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนได๎เป็นจานวนมาก เนื่องจากวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครตั้งอยูํในพื้นที่ที่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงควรสํงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในชุมชนรอบข๎างให๎เข็มแข็งมากขึ้น โดยจัดทา แผนบริการวิชาการ
ระยะกลาง เพื่อให๎มีการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชนและสามารถถอดเป็น
บทเรียนที่นามา บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนิสิต รวมทั้งสร๎างงานวิจัยที่นา
ไปใช๎แก๎ปัญหาของชุมชน หรือพัฒนาเป็นบทความนาเสนอในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพราะปัญหา
ชุมชนไมํวําในระดับชนบทหรือเมืองเป็นสิ่งที่เรียนรู๎รํวมกันได๎
(๒) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริการวิชาการที่โดดเดํนมีการบูรณาการ

กับการเรียนการสอนและการวิจัย เชํน โครงการธนาคารขยะ ที่จัดทาอยํางเป็นรูปธรรมโดยนิสิตและบุคลากร
รํวมกับชุมชน โรงเรียน และวัด โครงการทอดกฐินขยะ ซึ่งมีการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้น ยังมี
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาลายผ๎า “เบญจพรรณมงคล” จดลิขสิทธิโ์ ดยกลุํมแมํบ๎าน ซึ่งสร๎าง
ประโยชน์และเพิ่มมูลคําสินค๎าให๎กับชุมชน
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) คณะควรกาหนดเปูาหมายของแผนหรือโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถทาให๎

เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําให๎กับชุมชนให๎ชัดเจนมาก
ขึ้น และกาหนดเปูาหมายความสาเร็จตามแผน/โครงการ
ให๎ชัดเจน
(๒) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีพื้นที่กว๎างขวาง จึงควรให๎ความสาคัญเรื่อง

การรักษาความปลอดภัยของนิสิตในเวลากลางคืน โดยการเพิ่มไฟแสงสวําง
ด้านการพัฒนาอาจารย์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

คณะควรพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและสร๎างเครือขํายการวิจัยกับหนํวยงานอื่น รวมทั้งสนับสนุนให๎มี
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกรํวมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
๒๖) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔)
๓.๘๑
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ ๔ ๑๒
๓.๗๓
๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

ร๎อยละการมีงานทาของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนครสูงกวําบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากวิทยาเขตอื่น ๆ บัณฑิตมีความรู๎สหสาขา จึงสามารถ
บูรณาการความรู๎ในสาขาตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน
(๑) คณะควรมีการพัฒนาระบบที่สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางตลาดงานกับนิสิต เพื่อเพิ่มโอกาส

การมีงานทา
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(๒) เมื่อพิจารณาผลการประเมินจากผู๎ใช๎บัณฑิต พบวําผู๎ใช๎บัณฑิตต๎องการบัณฑิตที่สามารถ

ประยุกต์ความรู๎ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก๎ปัญหา มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ และมีระเบียบ
วินัยในการทางาน คณะจึงควรจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งสามารถพัฒนาคุณสมบัติตามที่ผู๎ใช๎บัณฑิต
ต๎องการ และพัฒนาด๎านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษให๎มากขึ้น
(๓) คณะควรมีการจัดพื้นที่ให๎เพียงพอและปลอดภัยสาหรับนิสิต เพื่อเป็นสถานที่อํานหนังสือ

หรือทากิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดแข็งและแนวทางเสริม

คณะมีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีม่ ีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อยํางตํอเนื่อง เป็นปัจจัย
สนับสนุนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนิสิต โดยได๎รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เชํน รางวัล จาก
การแขํงขันฮอนด๎าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ ๑๑ รางวัลชมเชยอันดับ ๑-๓ การแขํงขันประกวดสะพานเหล็ก
นานาชาติ เป็นต๎น
(๑) คณะมีโครงการวิจัยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มากถึง ๒๖ โครงการ แตํมีผลงานตีพิมพ์

จานวนหนึ่ง จึงควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎และแสดงความก๎าวหน๎า
ทางวิชาการ
(๒) คณะควรกาหนดมาตรการสํงเสริมการขอตาแหนํงทางวิชาการ เชํน การลดภาระงานสอน

การสนับสนุนทุนผลิตตารา หนังสือ เป็นต๎น
(๓) คณะมีงานวิจัยที่นาไปสร๎างประโยชน์ให๎กับชุมชนคํอนข๎างน๎อย งานวิจัยสํวนใหญํอยูํใน

ฐานข๎อมูลที่บุคคลภายนอกเข๎าถึงได๎ แตํยังไมํมีระบบเก็บข๎อมูลผู๎สืบค๎นผลงานวิจัย จึงยังไมํมีข๎อมูลชัดเจนวํา
นาไปใช๎ประโยชน์ แตํเป็นผลงานวิจัยที่มี ความนําสนใจ คณะควรจัดทาแผนงาน/โครงการ สร๎างระบบและ
กลไกการเผยแพรํและติดตามการนางานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ เชํน การลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยบันทึก
ข๎อมูลสถานที่ติดตํอ เพื่อติดตามการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์
(๔) คณะมีผลงานวิชาการน๎อยมาก (ตาราหรือหนังสือที่ได๎รับพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหนํง

ทางวิชาการ ๑ เลํม) คณะควรแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิให๎คาแนะนาตาราหรือหนังสือที่อาจารย์ผลิตขึ้นให๎เป็น
ตาราที่มีคุณภาพ เพื่อสร๎างความมั่นใจในการนาผลงานไปใช๎ขอตาแหนํงทางวิชาการ
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) คณะมีโครงการบริการวิชาการจานวนมากที่สามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน เนื่องจาก

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครตั้งอยูํในบริเวณพื้นที่ที่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมี
โรงเรียนมัธยมอยูํบริเวณใกล๎เคียง คณะควรมีสํวนรํวมในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และการศึกษาระดับ
พื้นฐานในชุมชนรอบข๎างให๎เข็มแข็งมากขึ้น
(๒) วิทยาเขตมีการบริการวิชาการที่โดดเดํนมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เชํน โครงการธนาคารขยะ ที่จัดทาอยํางเป็นรูปธรรมโดยนิสิตและบุคลากร รํวมกับชุมชน โรงเรียน และวัด
มีโครงการทอดกฐินขยะ ซึ่งมีการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในการพัฒนาลายผ๎า ชื่อลาย “เบญจพรรณมงคล”
(๓) คณะควรจัดทาแผนบริการวิชาการที่กาหนดเปูาหมายที่ชัดเจน โดยมีโครงการ/กิจกรรม

จานวนหนึ่งหรือทุกโครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชน
และสามารถถอดเป็นบทเรียนที่นามาบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนิสิต รวมทั้ง
สามารถสร๎างงานวิจัยที่นาไปใช๎แก๎ปัญหาของชุมชน ผลงานเหลํานี้สามารถ พัฒนาเป็นบทความนาเสนอใน
เวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพราะปัญหาชุมชนไมํวําในระดับชนบท หรือชุมชนเมืองเป็นสิ่งที่เรียนรู๎
รํวมกันได๎
(๔) ควรพัฒนาโครงการบริการวิชาการของคณะให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชน

ให๎กว๎างขวางและทั่วถึงมากขึ้น โดยเน๎นด๎านการนาความรู๎ทางด๎านวิศวกรรมและเทคโนโลยีไปปรับปรุงและ/
หรือเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) คณะมีอาคารสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตํงอยํางมีความสุนทรีย์งดงามอยําง

ศิลปะไทย คือ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม อุทยานบัว และพื้นที่หนองหานเฉลิมพระเกียรติ
(๒) คณะควรจัดให๎มีแผนหรือโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สร๎างประโยชน์และคุณคํา

ให๎กับชุมชนให๎ชัดเจนมากขึ้น โดยกาหนดเปูาหมายความสาเร็จตามแผน/โครงการให๎ชัดเจน
(๓) ควรนาผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตในด๎านกายภาพ และ ภูมิทัศน์

มาปรับปรุงสถานที่ให๎สวยงามรํมรื่นอยูํเสมอ
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(๔) เนื่องจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีพื้นที่กว๎างขวาง จึงควรพิจารณาให๎

ความสาคัญด๎านการรักษาความปลอดภัยของนิสิตในเวลากลางคืน โดยเพิ่มไฟแสงสวําง
ด้านการพัฒนาอาจารย์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
คณะมีอาจารย์ที่ดารงตาแหนํงวิชาการระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์เพียง ๓ คน คณะควรพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยงและสร๎างเครือขํายการวิจัยกับหนํวยงานอื่น รวมทั้ง พัฒนาผลงานทางวิชาการโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
๒๗) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เกณฑ์การพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบํงชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบํงชี้ ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ และ ๔)
๓.๕๗
๒. ตัวบํงชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบํงชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ (ยกเว๎นตัวบํงชี้ที่ ๓ ๔
๓.๕๒
๑๒ ๑๖.๑ ๑๗ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒)
สรุป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) นายจ๎างต๎องการบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริต

คณะควรพิจารณากาหนดเป็นพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมที่ต๎องการสํงเสริม และเผยแพรํให๎นิสิต อาจารย์
และบุคลากรทราบอยํางทั่วถึง โดยจัดทาแผนพัฒนานิสิตที่ดาเนินการรํวมกันระหวํางฝุายวิชาการและฝุาย
พัฒนานิสิต
(๒) ควรเพิ่มทักษะความรู๎ให๎กับบัณฑิตในด๎านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา

อังกฤษ เพื่อเตรียมบัณฑิตให๎มีความพร๎อมการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
(๓) คณะควรมีการจัดพื้นที่ให๎เพียงพอและปลอดภัยสาหรับนิสิตในการใช๎เป็นที่อํานหนังสือ

หรือจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
(๔) ควรสํงเสริมหรือมีกระบวนการให๎นิสิตระดับปริญญาโทมีผลงานตีพิมพ์ที่ผํานกระบวนการ

กลั่นกรองโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ

จานวนบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์มีจานวนน๎อย คณะมีโครงการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มากถึง
๓๓ โครงการ ควรนางานวิจัยเหลํานี้มาตีพิมพ์เพื่อเผยแพรํองค์ ความรู๎ไปสูํสังคมภายนอก เพื่อแสดง
ความสามารถทางวิชาการของคณาจารย์
(๑) คณะควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์นาผลงานวิจัยมาตีพิมพ์ให๎มากขึ้น
(๒) คณะควรมีการทบทวนมาตรการสํงเสริมให๎อาจารย์ขอตาแหนํงทางวิชาการ
(๓) คณะมีงานวิจัยที่นาไปสร๎างประโยชน์ให๎กับชุมชนคํอนข๎างน๎อย เพียง ๙ เรื่อง งานวิจัย

สํวนใหญํอยูํในลักษณะของฐานข๎อมูล ซึ่งยังไมํมีข๎อมูลชัดเจนวํานาไปใช๎ประโยชน์ อยํางเป็นรูปธรรม แตํ
งานวิจัยเหลํานี้มีความนําสนใจ คณะควรกาหนดระบบและกลไกการเผยแพรํและติดตามการนาไปใช๎ประโยชน์
โดยจัดทาฐานข๎อมูลบุคคลภายนอกที่เข๎าใช๎ฐานข๎อมูล
(๔) คณะมีผลงานวิชาการน๎อยมาก จึงควรจัดทาแผนงาน/โครงการของคณะเพื่อสร๎างผลงาน

ทางวิชาการและพัฒนาตาราหรือหนังสืออยํางเรํงดํวน โดยแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิให๎คาแนะนาตาราหรือหนังสือ
เพื่อให๎เป็นตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) คณะควรมีการจัดทาแผนซึ่งกาหนดเปูาหมายงานบริการวิชาการที่ชัดเจน และดาเนินการ

อยํางตํอเนื่อง เพื่อติดตามผลกระทบตํอชุมชน และสามารถถอดเป็นบทเรียนที่นามาพัฒนาการเรียนการสอน
หรือเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนิสิต รวมทั้งพัฒนางานวิจัยที่นาไปใช๎แก๎ปัญหาของชุมชน และพัฒนาเป็นผลงาน
ในรูปแบบบทความทางวิชาการนาเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
(๒) คณะมีโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนได๎เป็นจานวนมาก

เนื่องจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครตั้งอยูํในบริเวณพื้นที่ที่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และมีองค์ความรู๎ที่เป็นภูมิ ปัญญาท๎องถิ่นอยูํเป็น จานวนมาก จึงควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณะวิชามี
สํวนรํวมการพัฒนาอาชีพชุมชนรอบข๎างให๎เข็มแข็งมากขึ้น
(๓) คณะมีกิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชนใกล๎เคียงได๎

จานวนมาก เชํน โครงการฝึกอบรมการผ๎าฝูายย๎อมคราม ทาบัญชีครัวเรือโรงเรียนบ๎านหนองหอย โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือขํายองค์ความรู๎ (Knowledge-based OTOP : KBO) จังหวัดสกลนคร
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
(๑) คณะควรจัดให๎มีแผนหรือโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถทาให๎เกิดประโยชน์

และสร๎างคุณคําให๎กับชุมชนให๎ชัดเจนมากขึ้น โดยกาหนดเปูาหมายความสาเร็จตามแผน/โครงการให๎ชัดเจน
(๒) ควรมีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด๎านกายภาพ และภูมิทัศน์

มาปรับปรุงสถานที่ให๎สวยงามรํมรื่นอยูํเสมอ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 จุดแข็งและแนวทางเสริม
(๑) คณะมีกิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชนใกล๎เคียง เชํน

โครงการฝึกอบรมการผ๎าฝูายย๎อมคราม ทาบัญชีครัวเรือโรงเรียนบ๎านหนองหอย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยเครือขํายองค์ความรู๎ (Knowledge-based OTOP : KBO) จังหวัดสกลนคร
(๒) คณะมีโครงการบริการวิชาการจานวนมากที่สามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน

เนื่องจากวิทยาเขตตั้งอยูํในบริเวณพื้นที่ที่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความรู๎ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอยูํเป็นจานวนมาก จึงควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณะมีสํวนรํวมพัฒนาอาชีพชุมชนรอบข๎างให๎
เข็มแข็ง
(๓) วิทยาเขตมีการบริการวิชาการที่โดดเดํนมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เชํน โครงการธนาคารขยะ ที่จัดทาอยํางเป็นรูปธรรมโดยนิสิตและบุคลากร รํวมกับชุมชน โรงเรียน และวัด
มีโครงการทอดกฐินขยะ ซึ่งมีการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในการพัฒนาลายผ๎า ชื่อลาย “ เบญจพรรณมงคล ” จดลิขสิทธิ์ โดยกลุํมแมํบ๎านและสร๎า งมูลคําเพิ่มสินค๎า
ให๎กับชุมชน
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๖. ภาคผนวก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ คณะ
๖.๑.๑ คณะเกษตร
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔.๒๗
๓.๙๕
๔.๔๖
๕.๐๐

ดี
ดี
ดี
ดีมาก

๕.๐๐
๔.๑๙
๔.๔๔

ดีมาก
ดี
ดี

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๖๖

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ
๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
/หรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑

ไมํประเมิน
๓.๙๖
๔.๓๔

ดี
ดี

๔.๖๑

ดีมาก

ไมํประเมิน
๔.๐๐

ดี
ไมํประเมิน

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๕๕
ดีมาก
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๖.๑.๒ คณะบริหารธุรกิจ
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ
๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๔.๑๒
๔.๐๕
๐.๓๘

ดี
ดี
ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน
ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๕.๐๐
๓.๐๘
๕.๐๐

ดีมาก
พอใช๎
ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๓.๐๐
๔.๐๐
๓.๘๖

พอใช๎
ดี
ดี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย
๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

ไมํประเมิน
๒.๙๒
พอใช๎
๓.๗๒
ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด

๔.๐๒

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน

ไมํประเมิน

๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

๔.๑๔

ดี

ไมํประเมิน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๘๒

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๘๑

๖.๑.๓ คณะประมง
คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๓.๘๒

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๘๘

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๓.๐๓

พอใช๎

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๔.๑๒

ดี

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๓.๐๐

พอใช๎

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐
๔.๓๕

ดีมาก
ดี

ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๔.๐๕

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๔๑

ดี

๓.๙๔

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ไมํประเมิน
๓.๘๙
ดี
ไมํประเมิน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๒๘

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๘๒

๖.๑.๔ คณะมนุษยศาสตร์
คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔.๑๓
๔.๐๖
๕.๐๐
๒.๕๐

ดี
ดี
ดีมาก
พอใช๎

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๒.๒๐
๐.๗๑

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๐.๗๑

ต๎องปรับปรุง
ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน
ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ
๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย
๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐
๓.๕๗

ดีมาก
ดีมาก
ดี

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

ไมํประเมิน
๔.๕๓
ดีมาก
๒.๗๔
พอใช๎

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด

๔.๑๕

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ไมํประเมิน
๔.๐๓
ดี
ไมํประเมิน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๖๕
ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๘๓

๖.๑.๕ คณะวนศาสตร์
คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๖๙

ดีมาก

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๔.๐๑

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๒.๕๐

ต๎องปรับปรุง

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๓.๓๑

พอใช๎

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๔.๙๗

ดีมาก

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๔๑

ดี

ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๔.๑๖

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๔๐

ดี

๔.๓๘

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน

ไมํประเมิน

๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

๔.๐๔

ดี
ไมํประเมิน

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน

๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๓๖

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๘๔

๖.๑.๖ คณะวิทยาศาสตร์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๐๔

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๔.๐๗

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๔.๘๑

ดีมาก

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๘๑

ดีมาก

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๔.๔๔

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๒๘

ดี

๔.๙๒

ดีมาก

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ไมํประเมิน
๔.๐๗
ดี
ไมํประเมิน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๗๑

ดีมาก

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๘๕

๖.๑.๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๐๕

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๔.๐๒

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๕.๐๐

ดีมาก

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๘๒

ดีมาก

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๓.๖๐

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๓๙

ดี

๔.๖๕

ดีมาก

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ไมํประเมิน
๔.๐๕
ดี
ไมํประเมิน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๑)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๖๕

ดีมาก

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๘๖

๖.๑.๘ คณะศึกษาศาสตร์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๓.๙๓
๔.๒๔
๒.๘๕
๑.๐๙

ดี
ดี
พอใช๎
ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

๕.๐๐
๒.๑๕
๓.๓๕

ดีมาก
ต๎องปรับปรุง
พอใช๎

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๓.๘๗

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ
๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย
๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

ไมํประเมิน
๔.๐๖
ดี
๔.๒๓
ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด

๔.๗๘

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ไมํประเมิน
๔.๓๑
ดี
ไมํประเมิน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๐๐

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๘๗

๖.๑.๙ คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๐๙

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๔.๑๔

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๓.๙๙

ดี

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๓.๖๘

ดี

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๓.๔๓

พอใช๎

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๓.๐๐

พอใช๎

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๒๑

ดี

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๓.๓๙

พอใช๎

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๒๙

ดี

๔.๕๐

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ไมํประเมิน
๔.๑๗
ดี
ไมํประเมิน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๑๘

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๘๘

๖.๑.๑๐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๓.๗๒

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๙๒

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๓.๕๙

ดี

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๔.๘๖

ดีมาก

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๓.๐๐

พอใช๎

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๒๑

ดี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๔.๑๔

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๓.๐๘

พอใช๎

๔.๐๑

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ไมํประเมิน
๓.๘๗
ดี
ไมํประเมิน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๐๙

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๘๙

๖.๑.๑๑ คณะสังคมศาสตร์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๓.๖๘

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๔.๐๖

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๑.๐๓

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๓.๒๙

พอใช๎

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๒.๘๐

พอใช๎

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๔.๓๕

ดี

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๓.๘๒

ดี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๔.๐๕

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๓.๔๗

พอใช๎

๓.๗๗

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
๔.๐๖
ดี
ไมํประเมิน

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๘๓

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๐

๖.๑.๑๒ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๘๗

ดีมาก

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๘๗

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

๕.๐๐

ดีมาก

๑.๐๙

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

๑.๗๒

ต๎องปรับปรุง

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๑๖

ดี

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๓.๕๔

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๓.๖๓

ดี

๔.๑๖

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
๓.๘๘
ดี
ไมํประเมิน

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๐๕

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๑

๖.๑.๑๓ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๐๓

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๘๔

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๓.๖๕

ดี

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๔.๔๓

ดี

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๕๔

ดีมาก

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๔.๒๓

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๗๔

ดีมาก

๔.๑๓

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ไมํประเมิน
๓.๘๙

ดี
ไมํประเมิน

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๔๖

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๒

๖.๑.๑๔ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๘๓

ดีมาก

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๔๕

พอใช๎

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๐.๖๓

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๔.๐๐

ดี

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๓.๐๐

พอใช๎

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๓.๘๘

ดี

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๔.๐๔

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๒.๕๔

พอใช๎

๓.๕๕

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
๓.๔๕
พอใช๎
ไมํประเมิน

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๗๓

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๓

๖.๑.๑๕ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาโทและเอกที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

ไมํมีการจัดการศึกษา

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๔.๕๘

ดีมาก

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๓.๔๙

พอใช๎

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๓.๐๐

พอใช๎

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๑.๐๐

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๒๑

ดี

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๘๒

ดีมาก

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
๔.๓๐
ดี
ไมํประเมิน

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๓๒

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๔

๖.๑.๑๖ คณะเกษตรกาแพงแสน
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๐๔

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๙๑

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๔.๙๕

ดีมาก

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๘๑

ดีมาก

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๔.๑๐

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๓๕

ดี

๔.๙๑

ดีมาก

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ไมํประเมิน
๓.๘๙
ดี
ไมํประเมิน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๑)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๖๘

ดีมาก

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๕

๖.๑.๑๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

ไมํมีการจัดการศึกษา

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๔.๑๙

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๑.๗๙
๑.๑๙

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๐.๐๐

ต๎องปรับปรุง
ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน
ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐
๔.๐๐

ดีมาก
ดี

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๓.๖๒

ดี

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย
๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๒๐
๓.๑๓

ดี
พอใช๎

๓.๕๒

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
๔.๐๐

ดี
ไมํประเมิน

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๖๔

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๖

๖.๑.๑๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์กาแพงแสน
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๓.๘๔

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๘๔

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๔.๖๒

ดีมาก

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๖๖

ดีมาก

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๓.๖๗

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๓.๑๖

พอใช๎

๔.๓๗

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ไมํประเมิน
๓.๘๕

ดี
ไมํประเมิน

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๔๒

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๗

๖.๑.๑๙ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คะแนน
ประเมิน

ระดัคุณภาพ

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๕๘

ดีมาก

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๔.๐๓

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๐.๗๓

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๔.๒๖

ดี

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๓.๔๓

พอใช๎

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๔.๐๐

ดี

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๐๐

ดี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๓.๕๔

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๓.๑๕

พอใช๎

๓.๖๙

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
๔.๐๐
ดี
ไมํประเมิน

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๘๙

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๘

๖.๑.๒๐ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๕๙

ดีมาก

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๔.๑๖

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๑.๗๕

ต๎องปรับปรุง

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๕.๐๐

ดีมาก

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๔.๐๐

ดี

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๒๘

ดี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๓.๘๓

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๓.๒๐

พอใช๎

๔.๖๖

ดีมาก

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ไมํประเมิน
๔.๑๖

ดี
ไมํประเมิน

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๔.๑๘

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๑๙๙

๖.๑.๒๑ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๐๒

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๗๗

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

๕.๐๐
๓.๐๐
๐.๐๐

ดีมาก
พอใช๎
ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๔.๐๐

ดี

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๓.๗๕

ดี

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๒๓
๑.๙๒

ดี
ต๎องปรับปรุง

๓.๖๘

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
๓.๗๗

ดี
ไมํประเมิน

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๖๕

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๒๐๐

๖.๑.๒๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ
๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๓.๘๘
ดี
๓.๙๘
ดี
ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา
ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐
๐.๖๔

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๕.๐๐

๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ดีมาก
ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน
ดีมาก

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๑.๓๙

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๔.๐๐

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน
ดี

๔.๐๐
๕.๐๐

ดี
ดีมาก

๓.๖๕

ดี

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
๓.๙๙
๒.๕๐

ดี
ต๎องปรับปรุง

๓.๑๔

พอใช๎

ไมํประเมิน
๓.๙๘

ดี
ไมํประเมิน

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๕๘

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๒๐๑

๖.๑.๒๓ คณะวิทยาการจัดการ
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๑๑

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๘๙

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๐.๕๐

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๒.๙๗
๔.๔๖

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน
ต๎องปรับปรุง
ดี

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๓.๕๗

ดี

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๔.๐๐

ดี

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๓.๖๑

ดี

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๓.๔๑

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๒.๒๔

ต๎องปรับปรุง

๓.๙๑

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ไมํประเมิน
๓.๘๙
ไมํประเมิน

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ดี

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๕๓

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๒๐๒

๖.๑.๒๔ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๑. บัณฑิตปริญญาโทและเอกที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๓.๓๓

พอใช๎

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๗๐

ดี

ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๒.๒๑

ต๎องปรับปรุง

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๐.๐๐

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๔.๗๖

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๔.๐๐

ดี

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๓.๕๖

ดี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๔.๐๐
๒.๔๕

ดี
ต๎องปรับปรุง

๓.๕๔

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ไมํประเมิน
๓.๗๐

ดี
ไมํประเมิน

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๕๑

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๒๐๓

๖.๑.๒๕ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๓๗

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๙๕

ดี

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๕.๐๐

ดีมาก

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๕.๐๐

ดีมาก

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๒.๐๖

ต๎องปรับปรุง

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๓.๐๐

พอใช๎

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๔.๑๕

ดี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๓.๘๘

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๒.๖๐

พอใช๎

๓.๗๒

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ไมํประเมิน
๓.๙๕

ดี
ไมํประเมิน

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน

๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชีน้ า ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

๓.๙๖

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
หน้า | ๒๐๔

๖.๑.๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๔.๒๐

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๗๖

ดี

ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๓.๖๕

ดี

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๒.๙๒

พอใช๎

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๐.๗๓

ต๎องปรับปรุง

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๓.๘๑

ดี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๔.๐๔

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๒.๒๒

ต๎องปรับปรุง

๔.๒๓

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน

ไมํประเมิน

๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

๓.๗๖

ดี
ไมํประเมิน

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน

๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

๓.๗๓

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
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๖.๑.๒๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๓.๘๓

ดี

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทหรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ
ระดั
ิ บอุดมศึกษาแหํงชาติ

๓.๘๘

ดี

ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

๓. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีผู๎สาเร็จการศึกษา

๔. ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

ไมํมีการจัดการศึกษา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ

๒.๕๔

พอใช๎

๖. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

๓.๕๒

ดี

๗. ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ

๐.๓๙

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน

๘. ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน/หรืและ
อการวิจัย

๕.๐๐

ดีมาก

๙. ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

๔.๐๐

ดี

๑๐. การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๐๐

ดี

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

๓.๕๗

ดี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมํประเมิน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน

๓.๖๒

ดี

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

๑.๙๕

ต๎องปรับปรุง

๔.๑๖

ดี

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ไมํประเมิน
๓.๘๑

ดี
ไมํประเมิน

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตําง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก๎ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

ไมํประเมิน
ไมํประเมิน
๓.๕๒

ดี

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต๎องได๎คําเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑
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๖.๒ บันทึกการตรวจเยี่ยมภาคสนาม/การสัมภาษณ์
๖.๒.๑ บันทึกการสัมภาษณ์กรรมการสภา อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้แทนชุมชน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๑) สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑. นายนิวัติ

เรืองพานิช

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๒. นายธีรพงษ์

ตั้งธีระสุนันท์

กรรมการสภาผู๎ทรงคุณวุฒิ

๓. นายสมบัติ

ศานติจารี

กรรมการสภาผู๎ทรงคุณวุฒิ

การกาหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดิมเน๎นเรื่องเกษตร โดยมหาวิทยาลัยพยายาม
ชี้ให๎เห็นถึงความมุํงหมายที่จะมุํงสร๎างศาสตร์แหํงแผํนดิน พยายามชํวยเหลือประเทศชาติให๎กินดีอยูํดี เน๎น
จริยธรรม ปัจจุบันประเทศไทยมุํงไปอุตสาหกรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีคณะเกษตร ดังนั้นมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ แม๎จะไมํมุํงเกษตรโดยตรง แตํยังคงมุํงรักษาความเป็นศาสตร์แหํงแผํนดิอันตลักษณ์ เอกลักษณ์
ที่กาหนดเป็นสํวนหนึ่งในการผลักดันวิสัยทัศน์
กระบวนการหาคาวํา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เกิดจากการมีสํวนรํวมของประชาคมในองค์กร
อัตลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพสังคมปัจจุบัน กรรมการสภาพยายามเน๎นหา วิธีการ
เพื่อให๎มหาวิทยาลัยบรรลุเปูาหมาย แตํทั้งนี้ วิธีการเป็นสิ่งสาคัญมากกวํา สาหรับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ IDKU (สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี) เพื่อให๎ทุกคนมีจุดรํวมด๎วยกัน แตํการจะทา
อยํางไรนั้นเป็นวิธีปฏิบัติ
เอกลักษณ์ การกินดีอยูํดีของชาติ หมายรวมถึงจิตใจของมนุษย์ด๎วย และให๎รวมไปถึงกลุํม
ชาวบ๎านมากขึ้น
 ความเห็นของกรรมการสภาตํอพันธกิจการวิจัย
การสร๎างผลงานวิจัยควรคิด า๎ นการใช๎ประโยชน์มากกวําการนาไปตีพิมพ์เผยแพรํระดับชาติ
หรือ นานาชาติ สาหรับกรณี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ควรเน๎น ผลกระทบตํอ เกษตรกรโดยตรง
สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทกากับให๎มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณวิจัย สนับสนุนให๎
มหาวิทยาลัยนางานวิจัยไปใช๎ประโยชน์หรือตํอยอด เชํน งานวิจัยไผํของคณะวนศาสตร์ แตํกระบวนการ
ระบบ กลไก แนวทางการนาความรู๎หรือประโยชน์ไปสูํสังคมมีอยูํบ๎าง ปัญหาที่พบคือการประชาสัมพันธ์
หรือศูนย์กลางการให๎บริการ ปัจจุบันมีสานักสํงเสริมเผยแพรํ ฯ แตํงานสํวนใหญํของคณะจะเผยแพรํในคณะ
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ไมํได๎สํงตํอให๎หนํวยงานกลาง มีการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาด๎านภาษา มหาวิทยาลัยมีการทางานวิจัยหลายเรื่อง
แตํไมํสามารถประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นเรื่องการเมือง ความลับของเอกชน ความสงบเรียบร๎อย
 ความคิดเห็นตํอการจัดการศึกษา
การศึกษาของชาติควรมีการพัฒนา ปัจจุบันไมํมีความตํอเนื่องระหวํางประถม มัธยม และ
อุดมศึกษา การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปควรเรียนในระดับมัธยม แล ะมาตํอยอดเพิ่ม ไมํใชํมาเรียนใหมํ ระบบ
การศึกษามีการขยายมาก แตํล๎มเหลว ไมํมีคุณภาพ ไมํมีการพัฒนา คนสํวนใหญํติดกับภาพลักษณ์การมี
ปริญญา
 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีการมองเรื่องปัญหาของสังคมตลอด มีการหารือเพื่อให๎ทุกหลักสูตร
ตอบโจทย์การเข๎าสูํ ประชาคมอาเซียน สภามหาวิทยาลัย กากับ ติดตามเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
การพัฒนาวิทยาเขตที่มีอยูํให๎มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อกระจายโอกาสและสร๎างความเจริญให๎แกํประชาชนใน
พื้นที่ แตํทั้งนี้คนในท๎องที่พยายามให๎มหาวิทยาลัยมีการตั้งวิทยาเขตอื่น ปัญหาที่พบคือ งบประมาณ บุคลากร
ฯลฯ เชํน กระบี่ ลพบุรี (เปลี่ยนเป็น วิทยบริการ) สุพรรณบุรี (ศูนย์เรียนรวม เป็นวิทยบริการ ปัจจุบันโอน
เป็นของวิทยาเขตกาแพงแสน) สภามหาวิทยาลัยมีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของวิทยาเขต
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาด๎านตําง ๆ ไมํมีนโยบายแยกวิทยาเขตให๎เป็นมหาวิทยาลัยอิสระ
สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายและมุํงการสร๎างบุคลากรภายใน เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุ
มาก มีแผนรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แตํจะไมํคํอยอยูํนาน มหาวิทยาลัยมีแผนสนับสนุนตั้งแตํสาเร็จ
ปริญญาตรี และให๎ทุนศึกษาตํอ โท และเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 การประเมินผู๎บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมการสรรหาคณบดี และมีการ แตํงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคณบดีรายปี และเมื่อครบระยะเวลาดารงตาแหนํง ๔ ปี โดยมีกรรมการสภาบางทํานเป็นประธาน
คณะกรรรมการประเมินคณบดี คณบดีต๎องมีการกาหนดแผน เปูาหมาย และการประเมินแตํละปีจะพิจารณา
จากแผนและเปูาหมายที่ตั้งไว๎ การประเมินมีรายละเอียดมากสํงผลตํอการทางานของคณบดี ปัจจุบัน ไมํมี
อาจารย์อยากเป็นผู๎บริหาร เชํน หัวหน๎าภาค คณบดี
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(๒) อธิการบดี
การกาหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานชัดเจน โดยเพิ่มเติมในเรื่องความอยูํดีกินดี ในด๎านการพัฒนา
อัตลักษณ์ IDKU มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการเนื่องในโอกาสที่จะครบรอบการกํอตั้ง ๗๒ ปี ประมาณกลางปี
๒๕๕๘ จึงกาหนดอัตลักษณ์เพื่อสื่อสารไปยังทุกกลุํม โดยมอบหมายให๎บริษัทเดนสึดาเนินการ ในสํวนการนา
ไปสูํการปฏิบัติระดับภายในสถาบัน การสื่อสารสร๎างความเข๎าใจแกํนิสิต อาจารย์ ในสํวนทีจะสามารถสอดแทรก
่
เข๎าไปได๎ เปูาหมายการสื่อสารภายใน การสํงผํานข๎อมูลไปยังบุคลากร ทีย่ ังเข๎าไมํถึง การรับรู๎ ที่ยังไมํทั่วถึง
จึงต๎องจาเป็นต๎องอาศัยมืออาชีพ ปัจจุบันมีสื่อเพื่อการเข๎าถึงมาก แตํขึ้นอยูํกับการเลือกรับรู๎
 ความสัมพันธ์ระหวํางอัตลักษณ์ IDKU กับความเป็นเกษตรศาสตร์
ปรัชญา ปณิธานไมํเปลี่ยน แตํทาให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการขยายความ
 ศาสตร์องค์ความรู๎ที่กาหนดต๎องเป็นเกษตรศาสตร์หรือไมํ
ความสับสนเกิดขึ้นตั้งแตํการใช๎ชื่อเกษตรศาสตร์ แตํละสาขาจึงพยายามให๎มีความเกี่ยวเนื่อง
ทางด๎านเกษตรศาสตร์
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ นาไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่กาหนดไปสูํ
เปูาหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ปัจจุบันเปูาหมายมหาวิทยาลัยคานึงถึงการอยูํรอดได๎อยํางไร การพึ่งตนเองจึงจะอยูํรอด
ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญ คณะอยูํรอด มหาวิทยาลัยอยูํรอด การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลกอาจเป็นไป
ได๎ยาก สาหรับระดับเอเชียมีความเป็นไปได๎ในบางสาขาวิชา เชํน อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยไมํใชํมีแคํทุนวิจัย แตํเน๎นที่เป็นนวัตกรรมตอบสนองการนาไปใช๎
มีผลกระทบตํอ
สังคม รวมถึง สัดสํวนการเผยแพรํกับการนาไปใช๎
 การเชื่อมโยงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เชื่อมโยงไปสูํมาตรการสํงเสริม และการมีสํวนรํวม
ของคณะในมาตรการสํงเสริม ชี้นา ปูองกัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเวทีสังคมด๎านเกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล๎อม โดยพยายาม
สนับสนุนให๎คณะนาเสนอ ซึง่ สามารถเลือกมาตรการที่ตํางจากมหาวิทยาลัยได๎ แตํระดับความตั้งใจของ
ผู๎บริหารไมํเทํากัน แม๎วําจะเปิดกว๎างให๎คณะเลือกประเด็นได๎เอง อัตลักษณ์ไมํเน๎นศาสตร์เดียว ทาอยํางไร
ภาพทีส่ ะท๎อนสูํสังคมมีความชัดเจน มีความเป็นรูปธรรม
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การสร๎างความโดดเดํน เชํน ความเป็นเลิศ
การใช๎บริษทั มืออาชีพ อยํางไรก็ดีผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสาคัญที่สุด สังคมรับรู๎จาก
ผลงาน การวิจัยเพื่อการพัฒนาใช๎ระยะเวลา จะทาให๎ มีผลงานทุกปีเป็นสิ่งที่เป็นไปไมํได๎
 สภาพด๎านจานวนอาจารย์ที่มีตาแหนํงทางวิชาการ
ปัจจุบันกระบวนการพิจารณาคํอนข๎างช๎า สาเหตุบางสํวนจากจานวนบุคลากรระหวําง
กองการเจ๎าหน๎าที่ของสํวนกลางกับงานการเจ๎าหน๎าที่ระดับคณะ และปัจจัยด๎านอายุของวิทยาเขต อาจารย์
ทีไ่ มํมีตาแหนํงทางวิชาการสํวนมากอยูํในวิทยาเขต และโรงเรียนสาธิต
 ความเป็นไปได๎ที่จะให๎ความสาคัญการเข๎าสูํตาแหนํงมากกวําคุณวุฒิปริญญาเอก
วิทยาเขตจะมีปัญหาการสรรหาอาจารย์ปริญญาเอก งบประมาณ สนับสนุนให๎อาจารย์มี
คุณวุฒิปริญญาเอกมาจากเงินรายได๎ที่มีอยํางจากัด ปัจจัยภายในเรื่องคําตอบแทนด๎านการสอนทาให๎ไมํจูงใจ
การมีตาแหนํงทางวิชาการ การบริหารการเงินที่ไมํสามารถนาเงินจากคณะที่มีรายได๎มากไปคณะมีรายได๎น๎อย
การกระตุ๎นจึงต๎องใช๎งบประมาณจากสํวนกลาง มหาวิทยาลัยอาจต๎องการกลไกในเชิงบังคับ เชํน อาจารย์
ต๎องอยูํในห๎องปฏิบัติการ
(๓) รองอธิการบดี
๑. รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝุายวิจัย
๒. ผศ. นงลักษณ์ งามเจริญ รองอธิการบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ผศ.มยุรี
เทศผล รองอธิการบดีฝุายบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รองอธิการบดีฝุายประสานงานโครงการพิเศษ
 ความเห็นตํอการดาเนินงานด๎านการวิจัย


มหาวิทยาลัยมีการทาวิจัยสหสาขา เชํน KU frist มีหลายคณะรํวมทา โดยยังมีปัญหา
ด๎านงบประมาณ และงานบางชิ้นไมํสามารถตีพิมพ์เพราะเป็นทุนวิจัยจากภาคเอกชนไมํสามารถแสดงหลักฐาน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยตอบโจทย์ของประเทศชาติ เชํน น้าทํวม และมี ข๎อจากัดบางอยําง ทาให๎
ไมํสามารถทางานวิจัยบางชิ้นได๎ การใช๎ประโยชน์จากงานวิจัย บางคณะไมํสามารถเสนอข๎อมูลได๎เพราะเป็น
ความลับ
ระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแตกตํางจากที่อื่น แตํละวิทยาเขตจะดูแลเอง อาจารย์ตํางคน
ตํางทางานวิจัย มหาวิทยาลัยพยายามผลักดันให๎อาจารย์ทางานวิจัย อาจารย์บางสํวนจะหางานวิจัยเอง
มหาวิทยาลัยและคณะมีเงินสนับสนุนงบประมาณตําง ๆ ในรอบ ๑๐ ปีที่ผํานมาผลงานวิจัยดีขึ้น
มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัย มีการเก็บข๎อมูลงานวิจัย มีฐานข๎อมูลงานวิจัยสํวนกลาง และสํง
ตํอคณะ บางคณะไมํเข๎าใจจึงไมํได๎ เสนอข๎อมูลอยํางครบถ๎วน
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งานวิจัยที่มีการนาผลงานของนิสิต (Thesis) มานับเป็นงานวิจัยของอาจารย์ เนื่อง จาก
ลักษณะงานวิจัยบางเรื่องไมํสามารถแยกผลงานนิสิตและอาจารย์ออกจากกันได๎ ขณะที่อาจารย์ มีศักยภาพ
ในการระดมเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
 การดาเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา มีการทาความเข๎าใจกับคณะ
มีการชี้แจงเป็นระยะกับหนํวยงานคณะ มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย แตํละคณะมีความเห็น
แตกตําง คณะที่ผู๎บริหารให๎ความสนใจการประกันคุณภาพการศึกษาจะสํงผลตํอการพัฒนา บางคณะอาจารย์
มีภาระงานมาก จึงต๎องให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ดาเนินการ
 ความเห็นตํอการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยมีการสารวจความต๎องการของบุคลากรในการออกนอกระบบระบบบริหารงาน
บุคคลยังอิงการเป็นราชการ แตํละคณะมีคณะกรรมการเรื่องการร๎องเรียนตําง ๆ และนาปัญหามาพิจารณา
รํวมกันในระดับมหาวิทยาลัย
ความตํอเนื่องของบุคลากรที่เกษียณอายุกับบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน เชํน คณะเกษตร ซึ่งมี
ศาสตราจารย์มาก แตํคณะอื่น ๆ มีบ๎าง มหาวิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร มีการทาKM หรือการตํอ
อายุราชการอาจารย์เกษียณ
(๔) นิสิตและศิษย์เก่า
 จุดเดํนของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)
ด้านหลักสูตร คณาจารย์ การพัฒนานิสิต
๑) หลักสูตรเน๎นการกินดี อยูํดี หลักสูตรรู๎กว๎าง แตํปัญหาคือรู๎ไมํจริง และต๎องไปฝึกตํอจึง
จะทางานได๎ ควรให๎มีการฝึกงาน เพื่อทางานได๎ดี
๒) หลักสูตรสามารถนาไปใช๎ได๎จริง สามารถนาความรู๎ที่ได๎จากมหาวิทยาลัยไปใช๎ได๎ เป็นที่
ยอมรับของผู๎ใช๎บัณฑิต การบูรณาการของวิชาการไปสูํเกษตรกรได๎จริง
๓) คณาจารย์มีความรู๎ดี มีความชานาญ มีความรู๎ด๎านการวิจัย มีผลงานทางวิชาการจานวน
มาก
๔) สอนให๎คิดแบบบูรณาการ ได๎ประสบการณ์จากชีวิตจริง มีการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม
๕) นิสิตและอาจารย์มีความสนิทสนมทาให๎ผลการเรียนดี
๖) ระบบ SOTUS เข๎มแข็ง รักใครํ กลมเกลียว สมานสามัคคี สอนให๎อํอนน๎อมถํอมตน
กิจกรรมที่จัดขึ้นทาให๎มีโอกาสเรียนรู๎ เรียนกว๎าง การจัดกิจกรรมนิสิตอยํางเป็นระบบ
สิ่งอานวยความสะดวก อาคาร สถานที่
๑) ทีมวิจัยมีความเข๎มแข็ง
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๒) ฐานข๎อมูลการวิจัยดีมาก สามารถเข๎าถึงฐานข๎อมูลอยํางทั่วถึง ห๎องสมุดดีมาก มีสิ่งอานวย
ความสะดวก มีเครือขํายกับหนํวยงานภายนอก
๓) ภูมิสถาปัตย์สวยงาม สภาพแวดล๎อมมีต๎นไม๎ที่รํมรื่น มีพื้นที่สีเขียว บรรยากาศสํงเสริม
การเรียน


ประเด็นการปรับปรุง

ด้านการจัดการเรียนการสอน
๑) บุคลากรด๎านการสอนมีจานวนน๎อย
๒) การศึกษาดูงานคํอนข๎างน๎อย
๓) ควรให๎มีโอกาสนาความรู๎ไปใช๎ในสภาพจริงมากขึ้น โอกาสสัมผัสชุมชนน๎อย ควรมีการ
พัฒนา ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ควรจัดให๎มีการฝึกงาน การฝึกพูด
๔) ควรเพิ่มสถานที่ฝึกประสบการณ์ ปัจจุบันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช๎โรงเรียนสาธิต
เป็นหลัก
๕) ควรเพิ่มการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๑) อาจารย์สอนภาษาอังกฤษคํอนข๎างน๎อย โดยสอนแบบ online คํอนข๎างมาก ต๎องการ
การใช๎ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
๒) ปัญหาด๎านความรู๎ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับัณฑิตศึกษา ทาให๎นิสิตปริญญาเอกสํวนหนึ่ง
ไมํสาเร็จการศึกษา เนื่องจากไมํผํานภาษาอังกฤษ ควรกาหนดความรู๎ภาษาอังกฤษให๎เป็นคุณสมบัติการเข๎า
ศึกษา
ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต
๑) การประชาสัมพันธ์ด๎านกิจการนิสิตน๎อย
๒) อาจารย์ควรติดตามการทากิจกรรมของนิสิต
๓) ควรสํงเสริมให๎มีการแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น
๔) ยึดติดในสิ่งเกํามากเกินไป ควรมีมุมมองใหมํ ๆ มากขึ้น
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อาคาร และสถานที่
๑) การเพิ่มทุนสนับสนุนการวิจัย
๒) ระบบเครือขํายยังไมํครอบคลุมทุกพื้นที่
๓) เอกสารความรู๎ด๎านสังคมศาสตร์น๎อยเพราะเน๎นเกษตร
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๔) บุคลากรด๎าน IT จานวนหนึ่งไมํติดตามการเปลี่ยนแปลง ทาให๎สอนความรู๎ที่ไมํทันสมัย
๕) งบประมาณสนับสนุนการศึกษาไมํเพียงพอ ขาดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ สาหรับที่ใช๎งาน
อยูํคํอนข๎างเกํา ควรมีการซํอมแซมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ปรับปรุงเทคโนโลยีภายในห๎องเรียนให๎ทันสมัย
๖) วิทยาเขตอยูํไกลจากสํวนกลางไมํสะดวกในการฝึกซ๎อมกีฬา
๗) การเพิ่มจานวนสถานที่จาหนํายอาหาร จานวนที่นั่งรับประทานอาหารไมํเพียงพอ
๘) ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยจากรถจักรยานยนต์รับจ๎าง บริเวณทางออกวิภาวดี
มืดมาก ทาให๎ไมํมั่นใจความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเวลากลางคืน
๙) การปรับปรุงชํองทางจักรยาน สนับสนุนการใช๎จักรยาน จัดพื้นที่จอดรถยนต์ การจัด
ให๎มีรถรางภายในมหาวิทยาลัย
(๕) ผู้ใช้บัณฑิต
 ความเห็นตํอคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อดีของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑) บัณฑิตมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจิตอาสา ชํวยงานนอกเหนือจาก
ที่ได๎รับมอบหมาย สู๎งาน อดทน รอบคอบ มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนางานได๎ มีความรับผิดชอบ
ทุํมเท จริงจัง
๒) มีความรู๎ความสามารถทางวิชาการทั้งในสายวิทยาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วนศาสตร์
ภาษาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อยูํในเกณฑ์ดี พื้นฐานคํอนข๎างแนํน สามารถตํอยอดได๎งําย เนื่องจาก
บางสาขาวิชามีความรู๎พื้นฐานโดยตรง ได๎เปรียบกวําสถาบันการศึกษาอื่น เชํน ด๎านปุาไม๎ ทาให๎เข๎าใจ
การทางานได๎ดี
๓) มีการพัฒนาตนเอง ให๎ความรํวมมือ และมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานเป็นอยํางดี
๔) มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ตํอยอดในสาขาอื่นที่เกี่ยวข๎อง เพื่อพัฒนาวิชาชีพให๎ขยาย กว๎าง
ยิ่งขึ้น
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จุดที่ควรปรับปรุงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑) การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ควรกาหนดให๎นิสิตมีการนาปัญหาในพื้นที่ การเกษตร
มาเป็นหัวข๎อวิทยานิพนธ์ เสริมกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ควบคูํกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีการปฏิบัติ มาเป็น
เวลานาน เพื่อนาความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ เพื่อแก๎ปัญหาทาง
การเกษตรให๎มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๒) ปัญหาทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ ทั้งการพูด อําน เขียน ควรพัฒนาทักษะด๎าน
ความสามารถทางด๎านภาษาตํางประเทศให๎อยูํในระดับดี เพื่อแขํงขันในตลาดโลกในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก
นิสิตรุํนใหมํไมํกล๎าพูด กล๎าเขียน ไมํมั่นใจในตนเอง ควรจัดกิจกรรมในลักษณะเป็นชมรม เพื่อให๎นิสิตฝึกทักษะ
มีการสื่อสารระหวํางกัน การนาเสนอ การสัมภาษณ์ การใช๎ Textbook ในการเรียน จะทาให๎นิสิตได๎เรียนรู๎
และกล๎าแสดงออกมากขึ้น
๓) การจัดกิจกรรมมีความสาคัญในการพัฒนานิสิตไปสูํสังคมภายนอก ควรสํงเสริมให๎นิสิตมี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสิตอยํางตํอเนื่อง
๔) ความรู๎ทางด๎านการออกแบบกํอสร๎างยังไมํดีพอ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น
ซึง่ แตํละสถาบันการศึกษาอาจมีโครงสร๎างหลักสูตรทีม่ งํุ เน๎นในแตํละด๎านแตกตํางกัน
๕) การสํงเสริมด๎านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรม
สํงเสริมนิสิตอยํางตํอเนื่อง
๖) การสํงเสริมด๎านความปลอดภัยซึ่งภาคอุตสาหกรรมให๎ความสาคัญ ควรปลูกฝังให๎นิสเห็
ิต น
ความสาคัญและปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎อง เพื่อคานึงถึงความปลอดภัยใน คุณภาพและชีวิต เชํน การขับขี่
รถจักรยานยนต์ ควรสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
๗) ภาคอุตสาหกรรมเดินเรือต๎องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งสํวนใหญํใช๎เป็น
ทางผํานเพื่อความก๎าวหน๎าของตนเอง ทาให๎ต๎องสอนงานใหมํตลอดเวลา ควรมีโปรแกรมวิชาที่ฝึกให๎นิสิตพัฒนา
งานวิจัยในลักษณะ R&D มากกวํานี้ เพื่อสร๎างสรรค์ผลงานให๎เกิดความชานาญ และสร๎างประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน
๘) ควรสํงเสริมความรํวมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมมากขึ้น
๙) ควรสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุํนใหมํ เพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุให๎มี
ความรู๎ความสามารถทางด๎านวิชาการที่เข๎มแข็ง สามารถถํายทอดให๎นิสิตรุํนใหมํมีศักยภาพ สามารถแขํงขัน
กับภายนอกได๎
๑๐) ควรแยกภาควิชารัฐศาสตร์จัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพให๎
สามารถ แขํงขันกับสถาบันการศึกษาอื่น
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 การมีส่วนร่วมในการชี้นา

และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน

๑) มหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือและพัฒนาสังคมมาก แตํขาดการประชาสัมพันธ์
ในเชิงรุก เพื่อให๎คนเข๎ามามีสํวนรํวม ทาให๎ยังไมํโดดเดํน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานแยกสํวน
ในแตํละหนํวยงาน ควรมีการประสานความรํวมมือกันในการดาเนินงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น
๒) สถาบันการศึกษามีบทบาทสาคัญที่ต๎องให๎บริการวิชาการ ตํอชุมชน จึงควรสารวจ
ความต๎องการของชุมชน เพื่อจัดโครงการที่สามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชนได๎อยํางแท๎จริง และ
มีการติดตามประเมินผลการนาไปใช๎ที่กํอให๎เกิดประโยชน์วําอยูํในระดับใด ควรดาเนินการอยํางตํอเนื่องหรือ
ควรปรับเปลี่ยน เพื่อจัดโครงการได๎สอดคล๎องกับความต๎องการตํอไป
๓) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนํวยการศึกษาที่มีความสาคัญด๎านการเกษตร ควรเน๎น
การอนุรักษ์พื้นที่ชุมชน พื้นที่ปุาสมบูรณ์ โดยเน๎นเชิงระบบด๎วยวิธีเชิงวิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์ และ
พืชศาสตร์ เพื่อปูองกันการแก๎ปัญหาด๎านอุทกภัย รวมทั้งเน๎นเชิงประยุกต์ด๎วยวิธีการอาศัยภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกการสร๎างสรรค์ และเกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาอุทกภัยที่สอดรับกับความ
ต๎องการจาเป็นเรํงดํวน โดยจัดโปรแกรมวิชาให๎นิสิตนาเสนอโครงการ เชํน บ๎านลอยน้า โดยออกแบบ
โมเดลบ๎านลอยน้าที่คนไทยสามารถใช๎ได๎จริง ประหยัด ห๎องสุขาลอยน้า เมื่อขับถํายแล๎วสามารถบาบัด
และไมํสํงผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๕) ควรมีแผนการดาเนินงาน ซึ่งเป็นมาตรการในการชี้นาการแก๎ปัญหาอุทกภัยให๎กับชุมช น
กาหนดเป็น ๓ ระยะ ได๎แกํ แผนระยะสั้นเรํงดํวน มาตรการเพื่อชํวยชาวบ๎านที่เดือดร๎อนที่ยังออกจากบ๎าน
ที่ถูกน้าทํวมไมํได๎ จะทาอยํางไรให๎ออกมาอยํางปลอดภัย มีที่อยูํที่กิน แผนระยะกลาง มาตรการหลังน้าลด
จะมีวิธีการเสริมและเยียวยาให๎กับผู๎ประสบภัย เชํน พื้นที่การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา
สุขภาพจิต จะมีแนวทางชํวยเหลืออยํางไร แผนระยะยาว มาตรการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบทบาท
ทางการศึกษาวิจัยที่สาคัญ เพื่อใช๎ข๎อมูลในการสนับสนุนและผลักดันให๎รัฐบาลจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้า
เพื่อให๎มีการลงมือปฏิบัติและเห็นผลอยํางจริงจัง
๖) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรบูรณาการและประสานความรํวมมือรํวมกันระหวํางกระทรวง
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ที่สามารถเกื้อกูลการทางานระหวํางกันได๎เป็นอยํางดี เชํน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รํวมมือกับคณะเกษตร กรมปุาไม๎รํวมมือกับคณะวนศาสตร์ กรมประมงรํวมมือกับคณะประมง เป็นต๎น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผู๎เชี่ยวชาญ ด๎านการเกษตร ปุาไม๎ การตลาด ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ควร
รวมพลังเป็นเจ๎าภาพในการชํวยเหลือสังคม และมีการดาเนินงานในเชิงรุก เชํน การอนุรักษ์ ลดการใช๎พลังงาน
การปลูกปุา เป็นต๎น
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(๖) ชุมชน
 ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน

๑) มหาวิทยาลัยให๎โควตาเยาวชนในชุมชน เพื่อกลับมาบริหารจัดการชุมชน มหาวิทยาลัสํยง
นิสิตลงพื้นที่สารวจน้าเสีย เป็นต๎น ชุมชนได๎รับความรํวมมือจากมหาวิทยาลัยเป็นอยํางดี มีการอนุรักษ์ปุา
ชายเลน สํงเสริมอาชีพชาวบ๎านในชุมชนตามความต๎องการของชุมชน มีอาจารย์จากวิทยาเขตกาแพงแสน
ไปให๎ความรู๎ถึงวิทยาเขตศรีราชา
๒) มหาวิทยาลัยให๎ความรู๎ทางการเกษตรแกํชุมชน เชํน การกาจัดศัตรูพืชโดยไมํใช๎สารเคมี
โดยใช๎ชีววิธี การเลี้ยงไส๎เดือนดิน การขยายชุมชนได๎รับความรู๎จากมหาวิทยาลัย เชํน สิ่งแวดล๎อม
๓) นิสิตชํวยให๎คาแนะนาเลี้ยงไส๎เดือน การปลูกผัก พืชผักสํงออก การใช๎เชื้อรากาจัดโรคพืช
การขยายพันธุ์พืชด๎วยวิธีติดตา การตอน การผลิตเมล็ดพันธุ์ การแปรรูปผัก และการเกษตรด๎านตําง ๆ ทาให๎
ชุมชนมีรายได๎และพึ่งพาตนเอง
๔) องค์การบริหารตาบลกาแพงแสนประสานงานรองอธิการบดีตามนโยบาย ๙ ตาบล ๙
หมูํบ๎าน ๙ วัด โดยมีการจัดประชุมและจัดสํงนิสิตมาชํวยสอน การคัดเลือกหมูํบ๎านที่มีปัญหาดินเค็ม
และจัดหาพันธุ์ข๎าวที่เหมาะสมกับสภาพดิน


ความรํวมมือของมหาวิทยาลัยด๎านศิลปวัฒนธรรม

๑) มหาวิทยาลัยจัดนิสิตพัฒนาวัดและชํวยสืบสานศิลปวัฒนธรรม เชํน ราวงย๎อนยุค การเลํน
สะบ๎า วัฒนธรรมไทยทรงดา (ลาวโซํง) อนุรักษ์ปุาชายเลน การพัฒนาการทํองเที่ยว
๒) ผู๎บริหารรํวมประชุมกับชุมชน
๓) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ
 ผลกระทบด๎านสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย

๑) ระยะแรกมีปัญหาการสํงเสียงรบกวน โดยมีการหารือรํวมกันเป็นประจาทุกเดือนปัจจุบัน
ปัญหาลดน๎อยลง
๒) นิสิตทาให๎ภาวะเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น เพราะมีกาลังซื้อ

หน้า | ๒๑๖

๖.๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

หน้า | ๒๑๗

หน้า | ๒๑๘

๖.๔ กาหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
๖.๔.๑ การตรวจเยี่ยมระดับคณะ
วันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒ กันยายน ๒๕๕๕
๕ กันยายน ๒๕๕๕
๗ กันยายน ๒๕๕๕
๘ กันยายน ๒๕๕๕
๙ กันยายน ๒๕๕๕
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

๑๖ กันยายน ๒๕๕๕
๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

คณะ
คณะวนศาสตร์
คณะเกษตร
คณะประมง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
คณะศึกษาศาสตร์
คณะทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม

สถานที่
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตกาแพงแสน
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตกาแพงแสน
วิทยาเขตกาแพงแสน
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตกาแพงแสน
วิทยาเขตกาแพงแสน
วิทยาเขตบางเขน
หน้า | ๒๑๙

๖.๔.๒ การตรวจเยี่ยมระดับสถาบัน ระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

คณะผู๎ประเมินประชุมสรุปประเด็นประเมิน การรวบรวมข๎อมูล

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐. น.

รองอธิการบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
และหารือรํวมกัน

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

สัมภาษณ์ผู๎บริหาร
ทีม ๑ อธิการบดี

ทีม ๒ รองอธิการบดี

ทีม ๓ รองอธิการบดี

ฝุายวิชาการ

ฝุายวิจัย

ฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

ฝุายประกันคุณภาพ
ฝุายบริการวิชาการ
ฝุายทรัพยากรบุคคล

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

สรุปผลการสัมภาษณ์ กาหนดประเด็นสัมภาษณ์ผู๎บริหารหนํวยงานสนับสนุน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.

เยี่ยมชมสถานที่ และสัมภาษณ์ผู๎บริหารหนํวยงานสนับสนุน
ทีม ๑
ทีม ๒
ทีม ๓
หนํวยวิจัย
งานพัฒนานิสิต
สานักหอสมุด
ตรวจสอบข๎อมูล และประเมินตัวบํงชี้ตามพันธกิจ
คณะผู๎ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม
กาหนดประเด็นสัมภาษณ์กรรมการสภา นิสิต ศิษย์เกํา ผู๎ใช๎บัณฑิต ชุมชน

หน้า | ๒๒๐

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐ –๐๙.๐๐ น.

คณะผู๎ประเมินประชุมเตรียมประเด็นสัมภาษณ์

๐๙.๐๐- ๑๐.๓๐ น.

สัมภาษณ์ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และตรวจสอบข๎อมูล
ทีม ๑

๑๐.๓๐- ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ทีม ๒

ทีม ๓

กรรมการสภา
กรรมการสภา
ตรวจสอบข๎อมูล
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
(ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
(ผู๎แทนคณาจารย์)
ทีม ๑
ทีม ๒ ตรวจสอบข๎อมูล
นิสิต และศิษย์เกํา
รับประทานอาหาร

๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.

สัมภาษณ์และตรวจสอบข๎อมูล
ทีม ๑

ทีม ๒

ทีม ๓

ผู๎ใช๎บัณฑิต

ชุมชน

ตรวจสอบข๎อมูล

๑๔.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

ตรวจสอบข๎อมูล และประเมินตัวบํงชี้บํงชี้อัตลักษณ์
ตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริม

๑๖.๐๐ -๑๘.๐๐ น.

คณะผู๎ประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
เวลา

กิจกรรม

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

คณะผู๎ประเมินประชุมอภิปรายผลการประเมินตามกลุํมตัวบํงชี้

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหาร

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

เตรียมเสนอรายงานผลการประเมินด๎วยวาจา

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

คณะผู๎ประเมินเสนอผลการประเมินด๎วยวาจา

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รับฟังการทักท๎วงด๎วยวาจาและตอบข๎อซักถาม

หน้า | ๒๒๑

๖.๕ ข้อมูลอื่น
๖.๕.๑ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๙๗๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

หน้า | ๒๒๒

๖.๕.๒ หนังสือสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ มศ ๐๐๐๒/(ว)๑๔๘๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน๒๕๕๕

หน้า | ๒๒๓

๖.๕.๓ หนังสือสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ มศ ๐๐๐๒/(ว)๑๔๕๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

หน้า | ๒๒๔

๖.๕.๔ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๒๐๐๕๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๕

หน้า | ๒๒๕

๖.๕.๕ หนังสือคณะผู๎ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๕๖

หน้า | ๒๒๖

๖.๕.๖ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๖๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๕๖

หน้า | ๒๒๗

๖.๕.๗ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๐๓.๑๐๑๑๘/๓๐๓๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖

หน้า | ๒๒๘

๖.๕.๘ หนังสือคณะผู๎ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๗
มีนาคม ๒๕๕๖

หน้า | ๒๒๙

หน้า | ๒๓๐

๖.๕.๙ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํวนที่สุดที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๑๐๓๒ ลงวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๖

หน้า | ๒๓๑

